
 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ MASTUS (BECK, 1837)  

(GASTROPODA, PULMONATA: ENIDAE) 

 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

του  

ΠΑΡΜΑΚΕΛΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 

βιολόγου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1998



 2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ MASTUS (BECK, 1837)  

(GASTROPODA, PULMONATA: ENIDAE) 

 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

του  

ΠΑΡΜΑΚΕΛΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 

βιολόγου 

 

 

 

 

 

 

Mέλη εξεταστικής επιτροπής: 

Αναπληρωτής Καθηγητής Μυλωνάς Μ. 

Καθηγητής Ζούρος Ε. 

 

 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1998 

 



 3

UNIVERSITY OF CRETE 

DEPARTMENT OF BIOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

DIFFERENTIATION OF THE GENUS MASTUS (BECK, 1837)  

(GASTROPODA, PULMONATA: ENIDAE) 

IN CRETE 

 

 

 

M.Sc. Thesis 

PARMAKELIS ARISTEIDIS 

Biologist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAKLEIO 1998 



 4

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η διατριβή αυτή, αποτελεί συνέχεια της διπλωματικής εργασίας που πραγματοποίησα 

στο εργαστήριο Χερσαίας Οικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με υπεύθυνο καθηγητή 

τον αναπληρωτή καθηγητή Μυλωνά Μωυσή. Θεωρητικά λοιπόν, η διατριβή ξεκίνησε το 

1997, όμως οι βασικοί προβληματισμοί είχαν τεθεί αρκετά νωρίτερα. 

Ο λόγος που μας ώθησε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα είναι το γεγονός ότι η 

περιοχή του Αιγαίου και ειδικά η Κρήτη χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών τάξων 

που είναι πολύ έντονα διαφοροποιημένα, σε αντίθεση με την σταθερότητα που εμφανίζουν 

στις υπόλοιπες περιοχές εξάπλωσης τους. Στην προσπάθεια μας να προσεγγίσουμε τις 

εξελικτικές διαδικασίες που κινούν τα νήματα της εξέλιξης στο Αιγαίο πέλαγος, η μελέτη 

έντονα διαφοροποιημένων τάξων με σύγχρονες μοριακές και βιοχημικές τεχνικές, αλλά και 

με κλασσικές μεθόδους, έρχεται να ρίξει άπλετο φως σε αυτό το λίγο ως πολύ επιστημονικό 

μυστήριο.  

Σε αυτή την διατριβή ο προβληματισμός ήταν έντονος και  τα ερωτήματα πολλά. 

Ιδιαίτερα επίπονο ήταν να αποφασιστεί πως θα οργανωθεί η μελέτη και ποια ερωτήματα 

προέχει να απαντηθούν. Η εμπειρία όμως των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμουν, 

έδωσε την λύση σε αυτό το πρόβλημα. Τελικά, κάποια ερωτήματα απαντήθηκαν και κάποια 

άλλα όχι. Τα αναπάντητα είναι η νέα πρόκληση.  

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω εκείνους που βοήθησαν στην ολοκλήρωση 

αυτής της δουλειάς. Τον αναπληρωτή καθηγητή Μυλωνά Μωυσή, που είχε επωμιστεί την 

επίβλεψη αυτής της διατριβής, ευχαριστώ ιδιαίτερα τόσο για την βοήθεια του στο καθαρά 

επιστημονικό κομμάτι όσο και για την πολύτιμη προσφορά του στην επίλυση πρακτικών, 

αλλά και  προσωπικών προβλημάτων που προέκυπταν  σε όλη την διάρκεια της διατριβής.  

Τον δεύτερο επιβλέποντα αυτής της διατριβής, καθηγητή Ε. Ζούρο ευχαριστώ ιδιαίτερα 

για τις συμβουλές του και τις διορθώσεις των επιμέρους κεφαλαίων. 

Εκφράζω την υποχρέωση μου στην διδάκτορα Κ. Βαρδινογιάννη τόσο για την 

παραχώρηση βιολογικού υλικού, όσο και για την βοήθεια και συμβουλές της στο 

επιστημονικό και οργανωτικό κομμάτι της διατριβής. Ιδιαίτερα την ευχαριστώ για την 

βοήθεια που μου παρείχε στην επιλογή των σταθμών δειγματοληψίας, αλλά και για την 

συμμετοχή της σε κάποιες από αυτές τις δειγματοληψίες. 

Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (στους χώρους του 

οποίου πραγματοποιήθηκε και όλη η ερευνητική δουλειά), που με την υπομονή τους, το γέλιο 
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τους και την βοήθεια τους συνέβαλλαν στην καθημερινή εκτόνωση από τα στραβοπατήματα 

αυτής της δουλειάς. 

Ευχαριστώ τον Post-doc του εργαστηρίου Πληθυσμιακής Γενετικής και Εξέλιξης του 

Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ., κύριο Carlos Saavedra, ο οποίος είχε την υπομονή να μου δείξει την τεχνική της 

οριζόντιας ηλεκτροφόρησης και να με βοηθήσει στην διεξαγωγή των πειραμάτων, καθώς και 

στην ερμηνεία και επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από την ηλεκτροφόρηση 

αλλοενζύμων. 

Χωρίς την βοήθεια του κύριου Πουλακάκη Νικόλαου τα σχέδια δεν θα είχαν σχέση με 

την πραγματικότητα. Για τον λόγο αυτό τον ευχαριστώ πάρα πολύ. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ, τον κύριο Μαγουλά Αντώνη για τα εποικοδομητικά του σχόλια 

και τις διορθώσεις του στο κεφάλαιο που αφορούσε στα αλλοένζυμα. 

Τέλος, ευχαριστώ το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα για την οικονομική ενίσχυση που μου 

παρείχε κατά το δεύτερο έτος των μεταπτυχιακών μου σπουδών. 
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1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η έντονη γεωλογική ιστορία της περιοχής του Αιγαίου, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες 

συνθήκες, έχει οδηγήσει σε προοδευτική ή απότομη αύξηση της ποικιλότητας της δομής ή 

της λειτουργίας πολλών τάξων. Αυτή η έντονη διαφοροποίηση των οργανισμών, μέσα από 

την διαδικασία της ειδογένεσης, βαθμιαία οδηγεί σε νέα είδη. 

Σκοπός αυτής της διατριβής είναι να προσεγγιστεί η ποικιλότητα σε ένα ορισμένο 

τάξον, οι χαρακτήρες έκφρασης της, καθώς και η δυνατότητα χρησιμοποίησης της στην 

ανάπλαση της φυλογένεσης και των εξελικτικών μηχανισμών που την διέπουν. Το εργαλείο 

σε αυτή την δουλειά, αποτελεί ένα εξαιρετικά διαφοροποιημένο τάξον χερσαίων 

σαλιγκαριών, το γένος Mastus (Beck, 1837).  

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι τα χερσαία σαλιγκάρια είναι χρήσιμοι οργανισμοί-μοντέλα 

για αρκετούς λόγους: συνήθως είναι άφθονα με ευδιάκριτους μορφολογικούς χαρακτήρες και 

επομένως εύκολα να συλλεχθούν, να μετρηθούν, να περιγραφούν και να χρησιμοποιηθούν σε 

πειράματα πεδίου. Επιπλέον, οι περιορισμένες δυνατότητες ενεργητικής διασποράς τους 

επιτρέπουν στις εξελικτικές δυνάμεις να παράγουν πρότυπα μικρής χωρικής κλίμακας, που 

μπορούν εύκολα να παρατηρηθούν στο πεδίο. Δεν είναι επομένως παράξενο ότι τα χερσαία 

μαλάκια έχουν μια εξέχουσα θέση στην εξελικτική βιογεωγραφία. Από τα πιο γνωστά 

παραδείγματα είναι τα είδη της Partula από νησιά του Ειρηνικού (Clarke, 1968; Murray and 

Clarke, 1980), μορφές του γένους Cepaea από την Ευρώπη (Cain and Sheppard, 1954; Jones 

et al., 1977) και το γένος Cerion από τις Ινδίες (Gould and Woοdruff, 1978; Woodruff, 1978).  

Ένα γένος που εξαπλώνεται στην Ελλάδα και αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης για 

πολλούς επιστήμονες, τόσο Έλληνες όσο και ξένους είναι το γένος Albinaria. Μέχρι 

πρόσφατα η έρευνα στο γένος Albinaria αφορούσε μόνο σε ταξινομικές μελέτες, συχνά 

αμφισβητήσιμης αντικειμενικότητας (Γκιώκας, 1996), ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

διεύρυνση των προσεγγίσεων που αφορούν στα εξελικτικά φαινόμενα στο γένος Albinaria 

(Γκιώκας, 1996). 

Στο στάδιο που βρισκόταν η έρευνα για το γένος Albinaria πριν μερικά χρόνια, 

βρίσκεται σήμερα, η έρευνα για το γένος Mastus που αποτελεί και το αντικείμενο έρευνας 

αυτής της διατριβής. Μέχρι και το 1995 η βιβλιογραφία για το Mastus συνίσταται 

αποκλειστικά από ταξινομικές εργασίες οι οποίες όμως διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως 

προς τα ταξινομικά κριτήρια. 
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1.1 Περιγραφή του γένους  

 

Το γένος Mastus ανήκει σύμφωνα με τους Zilch (1960) και Heller (1976), στην 

υποοικογένεια των Chondrulinae της οικογένειας Enidae. Σε αυτή την υποοικογένεια 

ανήκουν και τα γένη Adzharea και Chondrula. Στην Ελλάδα δεν απαντώνται αντιπρόσωποι 

του γένους Adzharea. Το γένος Chondrula διακρίνεται από το Mastus μόνο από τα 

χαρακτηριστικά του κελύφους, μια και σύμφωνα με τον Forcart (1940) το αναπαραγωγικό 

σύστημα των δυο γενών δεν διαφέρει. Οι αντιπρόσωποι του γένους Mastus δεν φέρουν δόντια 

στο άνοιγμα του κελύφους και η μόνη δομή που δύναται να απαντηθεί είναι ο κάλος στο άνω 

δεξί τμήμα του ανοίγματος. Αντίθετα, τα είδη του γένους Chondrula φέρουν δόντια στο 

άνοιγμα (Forcart, 1940). Σύμφωνα με τους Zilch (1960) και Thiele (1963), το κέλυφος των 

αντιπροσώπων του γένους Mastus είναι δεξιόστροφο, λεπτό και επίμηκες (10-25 mm), με 

σχήμα ωοειδές, κωνικό και λίγο ή πολύ κυρτό. Διαθέτει σχετικά κοντές σπείρες 6-9, λίγο 

κυρτές ή επίπεδες και το χρώμα του είναι κίτρινο ή καφέ, ενώ η τελευταία σπείρα του είναι 

λίγο πιο μεγάλη (1/3-2/5 του συνολικού ύψους). Το άνοιγμα της τελευταίας σπείρας έχει 

σχήμα ημισεληνοειδές και φέρει χείλος άλλοτε με κάλο και άλλοτε χωρίς.  

 

1.2 Εξάπλωση και διαφοροποίηση του γένους 

 

Από όλα τα είδη Mastus το M. pupa έχει την μεγαλύτερη εξάπλωση. Απαντάται στην 

Ισπανία, στην Αλγερία, στην Ιταλία (συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Σικελία, Μάλτα 

και Λαμπεδούσα) και στην Τυνησία, (Maassen, 1995). Το M. pupa αναφέρεται και από την 

ηπειρωτική Ελλάδα, (Sattman & Reischutz, 1994). Ένας μικρός αριθμός ειδών είναι επίσης 

γνωστός από την Τουρκία. Κάποια άλλα είδη του γένους είναι γνωστά από την Ρωσία, την 

Ρουμανία και την Βουλγαρία. Σύμφωνα με τον Maassen (1995) η παρουσία αντιπροσώπου 

του γένους Mastus στο Oman (Μordan 1986), είναι μάλλον λανθασμένη γιατί πρόκειται 

πιθανότατα για άλλο γένος. Τελικά οι Bank & Neubert (1998) υποστηρίζουν ότι αυτό το 

δείγμα ανήκει σε ένα νέο γένος, το γένος Mordania.  

Το γένος Mastus έχει μια ολομεσογειακή εξάπλωση, διαφοροποιείται όμως έντονα στο 

χώρο του Αιγαίου, όπου σχεδόν το 50 % των γνωστών τάξων είναι ενδημικά της περιοχής.  



 

Χάρτης  1.  Εξάπλωση του γένους Mastus. 

Χάρτης 2. Περιοχή έντονης διαφοροποίησης του γένους Mastus. 
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1.3 Στοιχεία βιολογίας του γένους Mastus 

 

Βιολογικά στοιχεία με εξειδίκευση στο γένος Mastus δεν υπάρχουν (Heller, 1976). Τα 

υπάρχοντα δεδομένα για τα χερσαία μαλάκια της περιοχής καθορίζουν ως κύρια 

αναπαραγωγική περίοδο το φθινόπωρο, ως ενεργητική περίοδο το διάστημα της υγρής 

περιόδου, ενώ την ξηρή περίοδο τα ζώα βρίσκονται σε καλοκαιρινή νάρκη. Σύμφωνα με τον 

Maassen (1995) η περίοδος αναπαραγωγής για τα κρητικά τάξα ξεκινά το δεύτερο μισό του 

Οκτώβρη, μετά τις πρώτες βροχές και ολοκληρώνεται κάπου στα τέλη του Φεβρουαρίου, 

όπως μαρτυρά η παρουσία σπερματοφόρων. 

 

1.4 Ταξινομικά προβλήματα του γένους 

 

Τα ταξινομικά προβλήματα του γένους Mastus αφορούν ολόκληρο το Αιγαίο. Η 

παρουσία πολλών τάξων που είναι πολύ έντονα διαφοροποιημένα σε αντίθεση με την 

σταθερότητα που παρουσιάζουν στις υπόλοιπες περιοχές της κατανομής τους, είναι ο 

κανόνας και όχι η εξαίρεση για το Αιγαίο. Τάξα χερσαίων σαλιγκαριών όπως το Mastus, 

αλλά και τα Albinaria, Trochoidea, Deroceras, Cernuella, Metafruticicola, Zonites και άλλα 

αποτελούν επιβεβαίωση αυτού του κανόνα. Αυτή η έντονη διαφοροποίηση έχει οδηγήσει σε 

μια πολύ μεγάλη σύγχυση ως προς την ταξινόμηση τους, ενώ παράλληλα έχει δώσει την 

αφορμή να αμφισβητηθούν τα ταξινομικά κριτήρια που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί.  

Ο Heller (1976) στηριζόμενος στο κέλυφος και το αναπαραγωγικό σύστημα αναφέρει 2 

είδη Mastus στην Κρήτη και άλλα 6 στα νησιά του Αιγαίου. Η Βαρδινογιάννη (1994) στην 

διδακτορική της διατριβή, επίσης στηριζόμενη στο κέλυφος, αναφέρει στην Κρήτη 4 είδη 

καθώς και άλλες 6 ενδιάμεσες κελυφικά μορφές. Ο Maassen (1995), στηριζόμενος στο 

αναπαραγωγικό σύστημα και τον σπερματοφόρο αναφέρει δεκατέσσερα είδη στην Κρήτη. Ο 

Bank το 1997 δουλεύοντας με τα Mastus από το Αιγαίο (εκτός Κρήτης) και στηριζόμενος 

μόνο σε χαρακτήρες του κελύφους αυξάνει τα είδη από 6 (Heller, 1976b) σε δεκαπέντε. 

Όλα τα παραπάνω βιβλιογραφικά δεδομένα φέρνουν στην επιφάνεια την σύγχυση που 

επικρατεί γύρω από το γένος Mastus. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι ανάλογα με τους 

χαρακτήρες που θα χρησιμοποιηθούν από τον ερευνητή, η κατάληξη θα είναι διαφορετική.  
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1.5 Στόχος της διατριβής 

 

Μέσα στα πλαίσια της γενικότερης προσέγγισης της διαφοροποίησης του γένους 

Mastus αυτή η διατριβή έρχεται να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα. Θα προσπαθήσει να 

ξεκαθαρίσει αρχικά, την σύγχυση που επικρατεί γύρω από τα κριτήρια ταξινόμησης στο 

γένος. Υπάρχουν και αν ναι, ποια γνωρίσματα είναι ειδοδιαγνωστικά; Είναι κάποια 

γνωρίσματα του κελύφους ή μήπως τα γνωρίσματα του αναπαραγωγικού συστήματος είναι 

περισσότερο αξιόπιστα. Τέλος, ο τύπος του σπερματοφόρου που ο Maassen (1995) 

παρουσίασε σαν ειδοδιαγνωστικό χαρακτήρα είναι όντως σημαντικότερο ταξινομικό 

γνώρισμα για το γένος ή όχι; 

Η ιστορία των οποιοδήποτε μελετούμενων τάξων μπορεί να ανιχνευθεί είτε με τις 

κλασσικές μεθόδους, είτε με σύγχρονες μοριακές τεχνικές. Ανεξάρτητα από την μεθοδολογία 

που κανείς θα ακολουθήσει δεδομένου ότι τα υπό μελέτη τάξα έχουν μια και μόνο ιστορία, θα 

πρέπει να καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα. Μια τέτοια σύγκλιση είναι ισχυρή ένδειξη ότι 

ανακαλύφθηκε το υποκείμενο ιστορικό πρότυπο, ενώ αντίφαση υποδεικνύει θεωρητικά ή 

διαδικαστικά προβλήματα σε μια ή και στις δυο μεθοδολογίες ή απλά σημαίνει ότι 

απαιτούνται επιπλέον δεδομένα για να διευκρινιστούν οι φυλογενετικές σχέσεις, (Hillis, 

1987). Με αυτή τη λογική, οι πληθυσμοί του γένους, μελετώνται εξετάζονται τόσο με τις 

κλασσικές μεθόδους ταξινόμησης, δηλαδή με βάση το κέλυφος και το αναπαραγωγικό 

σύστημα, όσο και με σύγχρονες βιοχημικές και μοριακές τεχνικές, όπως τα αλλοένζυμα και 

το μιτοχονδριακό DNA. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι η πρώτη φορά που πληθυσμοί 

του γένους Mastus μελετώνται σε επίπεδο αλλοενζύμων, ενώ σε ότι αφορά στην ανάλυση 

μιτοχονδριακού DNA έχει γίνει μια πρώιμη προσπάθεια, τα αποτελέσματα της οποίας 

παρουσιάστηκαν στο 12ο Παγκόσμιο Μαλακολογικό Συνέδριο του Μονάχου (Parmakelis, 

Mylonas & Vardinoyiannis, 1997). Στην συγκεκριμμένη μελέτη, οι πληθυσμοί δεν 

προσεγγίστηκαν με βάση το μιτοχονδριακό DNA. 

 

1.5 Περίγραμμα της διατριβής 

 

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της προβληματικής συστηματικής του γένους, 

εξετάστηκαν όλοι οι χαρακτήρες που έχουν χρησιμοποιηθεί στην ταξινόμηση του μέχρι τώρα. 

Ο στόχος είναι να διαπιστωθεί αν οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες ομαδοποιούν τους 

πληθυσμούς, καθώς και αν υπάρχει σύγκλιση των ομαδοποιήσεων μεταξύ των διαφορετικών 

προσεγγίσεων. Μια τέτοια σύγκλιση αυξάνει τις πιθανότητες οι σχέσεις που προκύπτουν, να 
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ανταποκρίνονται στις πραγματικές φυλογενετικές σχέσεις των πληθυσμών. Επειδή όλοι οι 

χαρακτήρες που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα, όπως το κέλυφος, το αναπαραγωγικό 

και ο σπερματοφόρος δεν είναι γνωρίσματα ουδέτερα για την εξέλιξη, αλλά υπόκεινται σε 

επιλογή, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν και επιλεκτικά ουδέτερα γνωρίσματα. Όπως 

είναι γενικώς αποδεκτό τέτοια γνωρίσματα είναι τα αλλοένζυμα.  

Ξεκινώντας λοιπόν, στο δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζονται οι πληθυσμοί του Mastus με 

βάση το κέλυφος. Γίνονται μια σειρά μετρήσεων οι οποίες επεξεργάζονται στατιστικά και 

εξετάζεται η προκύπτουσα ομαδοποίηση των πληθυσμών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, χρησιμοποιούνται οι μετρήσεις σε συγκεκριμένα τμήματα του 

αναπαραγωγικού συστήματος, ως το κριτήριο για την ομαδοποίηση των πληθυσμών. 

Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο, εξετάζεται η δυνατότητα του χαρακτήρα 

σπερματοφόρου να ομαδοποιήσει τους πληθυσμούς και προσεγγίζεται η βιολογία της 

αναπαραγωγής του γένους. 

Στο έκτο κεφάλαιο, οι συχνότητες των αλληλομόρφων σε τρεις γενετικούς τόπους, 

χρησιμοποιούνται για την δημιουργία ενός ενδεικτικού φυλογενετικού δέντρου που 

περιλαμβάνει ένα τμήμα των πληθυσμών μελέτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ 
 

2.1 Εισαγωγή 

 

Μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας, τα ποιοτικά και ποσοτικά γνωρίσματα του 

κελύφους, όπως το σχήμα και οι διαστάσεις του, το σχήμα του ανοίγματος και ο εξοπλισμός 

του με δόντια, ο αριθμός των σπειρών του, η ύπαρξη ομφαλού και οι ραβδώσεις του, ήταν τα 

μοναδικά κριτήρια για τη ταξινόμηση των χερσαίων μαλακίων. Όμως η πληρότητα αυτής της 

ταξινομικής αμφισβητήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και τα κελυφικά χαρακτηριστικά 

άρχισαν να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα χαρακτηριστικά, (Μυλωνάς, 1982). 

Σταδιακά προστέθηκε η μορφή του ξύστρου, η δομή του αναπαραγωγικού συστήματος, η 

δομή του νευρικού συστήματος, τα χρωμοσώματα και πολλά άλλα.  

Σήμερα, το κέλυφος συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό χαρακτήρα για την 

συστηματική των χερσαίων μαλακίων και σχεδόν όλοι που ασχολούνται με χερσαία μαλάκια 

λαμβάνουν υπόψιν το χαρακτήρα αυτό, ή τουλάχιστον διερευνούν την αξία του ως 

συστηματικό γνώρισμα των τάξων που δουλεύουν. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές 

σύγχρονες εργασίες (Gould et al., 1974; Gould & Woodruff, 1986; Kemperman & 

Gittenberger, 1992; Schilthuizen, Welter-Schultes & Wiese, 1994; Γκιώκας, 1996) που 

χρησιμοποιούν τον χαρακτήρα κέλυφος ως συστηματικό γνώρισμα ή εξετάζουν τη 

δυνατότητα του να αποκαλύψει φυλογενετικές σχέσεις.  

Βέβαια, οι ερευνητές σήμερα με τη βοήθεια των υπολογιστών, είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν σε στατιστικές αναλύσεις πολλές παραμέτρους του κελύφους. Παλιότερα οι 

παράμετροι που χρησιμοποιούταν ήταν πολύ πιο περιορισμένοι, για παράδειγμα το ύψος και 

το πλάτος του κελύφους και η επεξεργασία των δεδομένων επίσης. Αυτό το γεγονός έχει 

αυξήσει τη δύναμη του χαρακτήρα κέλυφος, ο οποίος δίνει λύσεις σε πολλές περιπτώσεις. Οι 

πολλές παράμετροι περιγράφουν το κέλυφος ικανοποιητικά, συνεπώς η επεξεργασία αυτών 

των δεδομένων με μια αξιόπιστη στατιστική μέθοδο θα δώσει τη πραγματική απόσταση των 

διάφορων πληθυσμών με βάση το κέλυφος. 

Σε ότι αφορά το γένος Mastus μέχρι και το 1994, η συστηματική του στηρίζονταν 

αποκλειστικά σε χαρακτήρες του κελύφους και του αναπαραγωγικού συστήματος, (Heller, 

1976; Βαρδινογιάννη, 1994). Το 1995 ο Maassen αμφισβητεί τη κυριαρχία του κελύφους και 
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υποστηρίζει ότι το αναπαραγωγικό σύστημα δίνει την λύση για τα κρητικά τάξα του γένους, 

ενώ ο Bank (1997) στο 12ο Παγκόσμιο Μαλακολογικό συνέδριο, ενισχύει την άποψη της 

καθολικότητας του κελύφους στη συστηματική των τάξων από το χώρο του Αιγαίου, εκτός 

της Κρήτης. Μέχρι και το 1994 οι χαρακτήρες του κελύφους που λαμβάνονταν υπόψιν ήταν 

οι κλασσικοί, όπως το μέγιστο ύψος και πλάτος, τα ύψη και τα πλάτη σπειρών του κελύφους 

και οι λόγοι μεταξύ κάποιων από αυτές τις μετρήσεις. Ο Bank (1997) για πρώτη φορά 

χρησιμοποίησε και ποιοτικούς χαρακτήρες του κελύφους για τη ταξινόμηση των τάξων από 

το Αιγαίο.  

Στην προσέγγιση που επιχειρείται εδώ, έχουν ληφθεί υπόψιν μόνο ποσοτικοί 

χαρακτήρες του κελύφους και η πλειοψηφία τους δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο γένος. 

 

2.2 Υλικά – μέθοδοι 

 

Η συστηματική που ακολουθώ για τα κρητικά τάξα είναι αυτή της Βαρδινογιάννη 

(1994). Ο πληθυσμός της Πάρου ανήκει στο M. etuberculatus σύμφωνα με τον Μυλωνά 

(1982) και ο πληθυσμός της Εύβοιας ανήκει στο M. dirphicus σύμφωνα με τον Heller (1976), 

ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, ο πληθυσμός από την Κάρπαθο ανήκει στο M. turgidus. 

Οι σταθμοί που χρησιμοποιήθηκαν, επιλέγηκαν έτσι ώστε, να μπορεί να ελέχθη αν τα 

κελυφικά γνωρίσματα είναι ειδοδιαγνωστικά. Στην Κρήτη υπάρχουν πληθυσμοί οι οποίοι 

κελυφικά εντάσσονται στα ήδη περιγραφέντα από τους Heller (1976), Kobelt (1904) και 

Sturany (1904), τάξα του νησιού, αλλά υπάρχουν και πληθυσμοί οι οποίοι εμφανίζουν μεγάλη 

ποικιλία στο κέλυφος με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα τάξα και να 

θεωρούνται από τη Βαρδινογιάννη (1994) ενδιάμεσες μορφές μεταξύ των ήδη 

περιγραφέντων. Επιλέχθηκαν λοιπόν, σταθμοί με ξεκάθαρη κελυφική ταυτότητα, καθώς και 

ενδιάμεσες μορφές. Οι τυπικοί σταθμοί είναι της Πάρου, της Καρπάθου, του Ακρωτηρίου, 

της Κριτσάς, του Γιούχτα (μικ.κελ.) και του Μάραθου, ενώ οι υπόλοιποι είναι κελυφικά 

ενδιάμεσοι κάποιων τυπικών, (πίνακας 1).  

Στον πίνακα 1 αναφέρονται οι πληθυσμοί που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη, ενώ 

στον χάρτη 3 σημειώνονται οι θέσεις τους. 

 

Πίνακας 1. Σταθμοί δειγματοληψίας και αριθμός κελυφών που χρησιμοποιήθηκαν 

Α/Α Περιοχή Μορφή κελύφους Ημερομηνία Αριθμός 
κελυφών 

1 
Ν.Κυκλάδων, ν.Πάρος, 

Πούντα. Mastus etuberculatus 10/11/1997 20 
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Α/Α Περιοχή Μορφή κελύφους Αριθμός Ημερομηνία κελυφών 

2 

Κρήτη, Ν.Χανίων, 

Ακρωτήρι Χανίων, μεταξύ 

Αγ.Τριάδας και Μονής 

Γκουβερνέτου. 

Mastus olivaceus 23/11/97 20 

3 

Ν. Δωδεκανήσων, 

ν.Κάρπαθος, Πηγάδια 

Λειβάδι.  
Mastus turgidus 19/11/1988 20 

4 
Εύβοια, 5,2 χμ. μετά την 

Πάνω Στενή Διρφύος. Mastus dirphicus  8/11/1997 6 

5 
Κρήτη, Ν.Ηρακλείου,Ταλέα 

Όρη, Μάραθος. Mastus cretensis 18/11/1997 20 

6 
Κρήτη, Ν.Ηρακλείου 

Γιούχτας. 

Mastus 

cretensis-etuberculatus 

(μεγάλα κελύφη) 

17/11/1997 13 

7 

Κρήτη, Ν.Ηρακλείου 

Ανώπολη, κοντά στο 

νεκροταφείο. 

Mastus 

cretensis-etuberculatus 
2/11/1997 20 

8 
Κρήτη, Ψηλορείτης 1300-

1400μ πάνω από Βισταγή. Mastus cretensis 4/11/1997 17 

9 

Κρήτη, Ν.Χανίων, Τοπόλια 

προς Κουτσοματάδος, 

είσοδος φαραγγιού κάτω 

από την Αγ. Σοφία. 

Mastus 

cretensis-olivaceus 
23/11/1997 19 

10 
Κρήτη, Ν.Ηρακλείου, 

Γιούχτας.  

Mastus 

olivaceus (μικρά κελύφη) 
17/11/1997 20 

11 
Κρήτη, Ν.Λασιθίου, 1 χμ. 

μετά την Κριτσά. 
Mastus olivaceus 27/11/1997 16 
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2.2.1 Χαρακτήρες που μετρήθηκαν στο κέλυφος και μεθοδολογία μετρήσεων 

 

Οι χαρακτήρες που μετρήθηκαν επιλέχθηκαν έτσι ώστε: α) να περιλαμβάνουν μια 

μεγάλη ποικιλία ευρέως χρησιμοποιούμενων (Gould et al., 1974; Heller, 1976; Goodin & 

Johnson, 1992; Henriquez et al., 1992; Bank, 1997) κελυφικών μετρήσεων, β) να είναι 

εύκολα μετρήσιμες και επαναλήψιμες, γ) να περιλαμβάνουν το σύνολο των κελυφικών 

μετρήσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο γένος Mastus ή σε συγγενικά γένη από άλλους 

ερευνητές (Heller, 1976; Schnell, 1979; Domokos, 1981; Mordan, 1986; Bank & Hovestadt, 

1991; Groh et al., 1992) δ) να περιγράφουν όσο το δυνατό καλύτερα το κέλυφος. Στον πίνακα 

1 δίνεται ο αριθμός των ατόμων που μετρήθηκαν από κάθε σταθμό. Τα κελύφη αφού 

φωτογραφήθηκαν, προβλήθηκαν με διαφανοσκόπειο, πάνω σε λευκό χαρτί και πάνω σε αυτό 

σημειωνόταν οι αποστάσεις που έπρεπε να μετρηθούν.  

Για το κάθε κέλυφος είχα 22 άμεσες μετρήσεις και 6 που προέκυπταν με διαίρεση 

κάποιων μετρήσεων μεταξύ τους. Στα σχήματα 1 και 2 αναπαριστώνται, πάνω σε σκαρίφημα 

του κελύφους, οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Παρακάτω δίνονται οι επεξηγήσεις των 

μετρήσεων: 

 

1. SH = Ύψος κελύφους 

2. SD= πλάτος κελύφους 

3. MH= ύψος ανοίγματος 

4. MD= πλάτος ανοίγματος 

5. LWH= ύψος τελευταίας σπείρας 

6. LWD= πλάτος τελευταίας σπείρας 

7. PLWH= ύψος προτελευταίας σπείρας 

8. PLWD= πλάτος προτελευταίας σπείρας 

9. HFWP= ύψος πρώτης σπείρας μετά την πρωτοκόγχη 

10. HSWP= ύψος δεύτερης σπείρας μετά την πρωτοκόγχη 

11. HTWP= ύψος τρίτης σπείρας μετά την πρωτοκόγχη 

12. WFWP= πλάτος πρώτης σπείρας μετά την πρωτοκόγχη 

13. WSWP= πλάτος δεύτερης σπείρας μετά την πρωτοκόγχη 

14. WTWP= πλάτος τρίτης σπείρας μετά την πρωτοκόγχη 

15. AL= απόσταση από κορυφή κελύφους μέχρι το σημείο που η τελευταία σπείρα τέμνεται 

με το χείλος στη αριστερή πλευρά του ανοίγματος. Τμήμα AL σχήματος 1. 
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16. AS= απόσταση από κορυφή κελύφους μέχρι το σημείο που η τελευταία σπείρα τέμνεται 

με το χείλος στη δεξιά πλευρά του ανοίγματος. Τμήμα AS σχήματος 1. 

17. LS= απόσταση μεταξύ των 2 σημείων (αριστερό και δεξί αντίστοιχα) που το χείλος τέμνει 

την τελευταία σπείρα. Απόσταση μεταξύ των σημείων L και S σχήματος 1. 

18. ANGLEA= γωνία που σχηματίζει το τμήμα LS με το τμήμα AL. Τη γωνία αυτή τη 

μετασχημάτισα διαιρώντας την με το 10. 

19. MPR= η απόσταση μεταξύ, μιας γραμμής που διέρχεται από το σημείο που ενώνονται το 

εξωτερικό χείλος με την προηγούμενη σπείρα και είναι παράλληλη προς τον άξονα 

περιέλιξης και του σημείου του εξωτερικού χείλους που απέχει περισσότερο από τον άξονα 

περιέλιξης. Μέτρηση 20. C΄D σχήματος 2. Αυτή η μέτρηση εκτιμά εν μέρει την ένταση της 

περιέλιξης κατά την ενηλικίωση του ατόμου. Αν δεν υπάρχει αλλαγή περιέλιξης κατά την 

ενηλικίωση τότε η μεταβλητή αυτή θα παίρνει χαμηλές τιμές, ενώ έντονη αλλαγή στην 

περιέλιξη θα δώσει υψηλές τιμές, (Gould et al., 1974).  

21. CE= το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος CE (σχήμα 2) το οποίο ξεκινά από το σημείο 

τομής του εσωτερικού χείλους με την προηγούμενη σπείρα και καταλήγει κάθετα στην 

θεωρητική ευθεία που διέρχεται παράλληλα από την ραφή της τελευταίας σπείρας. 

22. AF= το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος AF (σχήμα 2) το οποίο ξεκινά από το σημείο 

τομής του εξωτερικού χείλους με την προηγούμενη σπείρα και καταλήγει κάθετα στην 

θεωρητική ευθεία που διέρχεται παράλληλα από την ραφή της τελευταίας σπείρας. 

23. MTILT= ο λόγος μεταξύ των μετρήσεων 21 και 22. Αυτή η μέτρηση είναι επίσης 

εκτιμητής της έντασης της αλλαγής στη περιέλιξη κατά την ενηλικίωση. Ο λόγος θα έχει 

τιμές κοντά στο 1 αν δεν υπάρχει αλλαγή στη περιέλιξη και τιμές >1 αν υπάρχουν αλλαγές 

κατά τη περιέλιξη, (Gould et al., 1974). 

24. AL/AS= ο λόγος μεταξύ των μετρήσεων 15 και 16. 

25. MH/LWD= ο λόγος μεταξύ των μετρήσεων 3 και 6. 

26. SH/LWD= ο λόγος μεταξύ των μετρήσεων 1 και 6. 

27. LWH/SH= ο λόγος μεταξύ των μετρήσεων 5 και 1. 

28. SH/SD= ο λόγος μεταξύ των μετρήσεων 1 και 2 (=spire index, Cain 1977). 
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Σχήμα 2. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κέλυφος
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Η χρήση λόγων στη βιολογία και τη στατιστική έχει πολλές φορές συζητηθεί (Atchley et al., 

1976; Albrecht, 1978; Atchley & Anderson, 1978), όμως κάποιοι τους χρησιμοποιούν χωρίς 

κανένα προβληματισμό (Baur, 1988) και κάποιοι άλλοι (Goodin & Johnson, 1992) προτιμούν 

να τους χρησιμοποιούν αφού πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη 

χρήση μεριστικών γνωρισμάτων όπως ο αριθμός των σπειρών του κελύφους, σε συνδυασμό 

με ποσοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό που αποφασίστηκε μετά από επικοινωνία με τον Δρ. 

Μαρκάκη (Επίκουρος καθηγητής Βιομαθηματικών Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου) ήταν να 

χρησιμοποιηθούν οι λόγοι των μεταβλητών και η γωνία, σε ξεχωριστή ανάλυση. Επίσης ο 

αριθμός των σπειρών δεν συμπεριλήφθηκε σε καμία από τις αναλύσεις, μια και εξεταζόμενος 

σε χωριστή ανάλυση δεν έδωσε αποτελέσματα συμπληρωματικά προς τις υπόλοιπες 

αναλύσεις, αλλά επικαλυπτόταν από αυτές.  

 

2.2.2 Στατιστική επεξεργασία μετρήσεων 

 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ομαδοποίηση των κελυφών των πληθυσμών 

πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (P.C.A.) με το πρόγραμμα Statistica for 

Windows, Release 4.3 B © 1993, καθώς και με το στατιστικό πακέτο SYSTAT 5.02 for 

Windows © 1992-1993. Για να εξεταστεί η μορφολογική απόσταση των πληθυσμών 

πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Κανονικών Μεταβλητών (C.V.A.), με το Statistica. Τέλος τα 

δενδρογράμματα (Cluster Analysis) εξάχθηκαν με το ίδιο στατιστικό πρόγραμμα. 

 

2.2.2.1 Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (Principal Component Analysis) 

 

Η ανάλυση κυρίων συνιστωσών έχει ευρύτατα χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τομείς 

της οικολογίας και της συστηματικής. Αυτό που κάνει είναι να μειώνει τις διαστάσεις ενός 

συνόλου δεδομένων με το να δημιουργεί ένα μικρότερο αριθμό εξαγόμενων μεταβλητών 

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

είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Συχνά το μεγαλύτερο μέρος της μεταβλητότητας των αρχικών 

μεταβλητών συνοψίζεται σε λίγες νέες συνιστώσες και συνεπώς δεδομένα με πολλές 

μεταβλητές μπορούν πλέον να απεικονιστούν σε ένα δυσδιάστατο ή τρισδιάστατο γράφημα 

που πλέον χρησιμοποιεί τις κύριες συνιστώσες σαν άξονες, (James & McCulloch, 1990). Το 

γεγονός ότι οι νέες μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, διευκολύνει την ερμηνεία 

τους. 
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Η ανάλυση κυρίων συνιστωσών πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη μήτρα 

συσχετίσεων (correlation matrix) των αρχικών μεταβλητών με το Statistica και με τη μήτρα 

διασποράς-συνδιασποράς (variance-covariance matrix) των λογαριθμημένων τιμών των 

αρχικών μεταβλητών στο Systat. Αυτό έγινε προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουμε αλλαγή 

στις ομαδοποιήσεις των πληθυσμών χρησιμοποιώντας διαφορετικούς πίνακες και 

λογαρίθμηση των αρχικών μεταβλητών. 

 

2.2.2.2 Ανάλυση Κανονικών Μεταβλητών (CanonicalVariate Analysis) 

 

Στην βιολογία, ταξινόμηση σημαίνει να εντάξεις μονάδες σε ομάδες, διαxωρισμός 

σημαίνει να βρεις διαφορές μεταξύ των ομάδων και ταυτοποίηση σημαίνει να εντάξεις μια 

άγνωστη μονάδα στη σωστή ομάδα. Στη στατιστική, η ταξινόμηση σημαίνει το ίδιο πράγμα, 

όμως ο διαχωρισμός έχει πάρει την θέση της ταυτοποίησης, δηλαδή της ένταξης ενός 

αγνώστου ατόμου στη σωστή ομάδα. Συνεπώς, ο διαχωρισμός με τη στατιστική έννοια, έχει 

πάρει τη θέση της ταυτοποίησης με τη βιολογική έννοια. Το θέμα περιπλέκεται ακόμα 

περισσότερο γιατί η C.V.A. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεγιστοποιήσει το διαχωρισμό 

μεταξύ πολλών πληθυσμών (διαχωρισμός κατά τη βιολογική έννοια), αλλά και να 

μεγιστοποιήσει τη πιθανότητα ένταξης ενός αγνώστου ατόμου στη σωστή ομάδα 

(ταυτοποίηση κατά τη βιολογική έννοια, αλλά διαχωρισμός κατά τη στατιστική έννοια), 

(Albrecht, 1980). 

Στην προκειμένη περίπτωση, χρησιμοποίησα την ανάλυση αυτή με στόχο να 

μεγιστοποιήσω το διαχωρισμό των πληθυσμών που είχα στη διάθεση μου.  

 

2.2.2.3 Ανάλυση Ομάδων (Cluster analysis)

 

Με αυτή την ανάλυση, τα αντικείμενα (άτομα, πληθυσμοί, είδη, τάξα, τοποθεσίες) 

τοποθετούνται σε ομάδες σύμφωνα με ένα μέτρο ομοιότητας και ένα αλγόριθμο 

ομαδοποίησης, (Albrecht, 1980). Τα αποτελέσματα συνήθως εκφράζονται με ένα 

δενδρόγραμμα, το οποίο είναι ένα δυσδιάστατο διάγραμμα ιεράρχησης που αντιπροσωπεύει 

τις πολύπλοκες πολυπαραγοντικές σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων, (James & McCulloch, 

1990).  
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2.3 Αποτελέσματα 

 

2.3.1 Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών 

 

Χρησιμοποιώντας τα πρωτογενή δεδομένα που παρατίθενται στο παράρτημα 1, 

πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των κύριων συνιστωσών. Αυτή ανάλυση ενσωμάτωσε το 90.6 

% της μεταβλητότητας των 20 αρχικών μεταβλητών σε 2 κύριες συνιστώσες. Στον πίνακα 2 

δίνονται οι ιδιοτιμές και το ποσοστό της μεταβλητότητας που εξηγεί η κάθε κύρια συνιστώσα 

καθώς και η συνολική μεταβλητότητα των αρχικών δεδομένων που ενσωματώνουν οι νέες 

συνιστώσες της ανάλυσης με το πρόγραμμα της Statistica. Στο Πίνακα 3 δίνονται τα βάρη 

των αρχικών μεταβλητών πάνω στις κύριες συνιστώσες.  

Στη γραφική παράσταση 1, απεικονίζονται τα άτομα των σταθμών στο σύστημα των 

δύο πρώτων κυρίων συνιστωσών. 

Στη γραφική παράσταση 2, απεικονίζονται τα άτομα των σταθμών στο σύστημα των 

δυο πρώτων κύριων συνιστωσών που προέκυψαν με την ανάλυση με το στατιστικό 

πρόγραμμα Systat. 

Σε ότι αφορά τη χρήση των μεταβλητών που προέκυψαν από τη διαίρεση κάποιων 

αρχικών μεταβλητών, τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν δεν αποκάλυψαν καμία 

δυνατότητα ομαδοποίησης των ατόμων των πληθυσμών. Για το λόγο αυτό δεν 

χρησιμοποιήθηκαν περαιτέρω. 

 

 

 
Πίνακας 2. Ιδιοτιμές των 2 πρώτων κυρίων συνιστωσών και ποσοστό μεταβλητότητας που 
ερμηνεύουν 

* Κύρια 
Συνιστώσα 

Ιδιοτιμή % Μεταβλητότητα % Μεταβλητότητας Αθροιστικά 

1 14.7 73.4 73.4 

2 3.4 17.2 90.6 

*Το πρόγραμμα Statistica εφαρμόζοντας το κριτήριο του Kaiser (1960), διατηρεί τις κύριες συνιστώσες 
με ιδιοτιμή μεγαλύτερη του 1.000 
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Πίνακας 3. Βάρη (loadings) των αρχικών μεταβλητών πάνω στις 2 πρώτες κύριες συνιστώσες 

Μεταβλητή 1ηκύρια 

συνιστώσα 

2ηκύρια 

συνιστώσα 

Μεταβλητή 1ηκύρια 

συνιστώσα 

2ηκύρια 

συνιστώσα 

SH 0.98860 0.117542 MPR 0.45020 0.008735 

SD 0.83378 -0.512190 CE 0.92456 -0.305605 

MH 0.89623 -0.366239 AF 0.93299 -0.168962 

MD 0.84522 -0.464378    

LWH 0.90874 -0.227934    

LWD 0.82430 -0.515550    

PLWH 0.93568 0.201988    

PLWD 0.87853 -0.394961    

HAT 0.64073 0.740892    

HAM 0.66803 0.721052 

HAO 0.75014 0.644295 

WAT 0.85620 0.474370    

WAM 0.92575 0.303667    

WAO 0.96724 -0.022032    

AL 0.97101 0.216803    

AS 0.93359 0.338513    

LS 0.80086 -0.467365    



Στη πρώτη κύρια συνιστώσα όλες οι μεταβλητές έχουν θετικά βάρη. Αυτή η 

συνιστώσα είναι μια έκφραση του μεγέθους του ενήλικου κελύφους. Κελύφη 

μεγάλων διαστάσεων έχουν υψηλές θετικές τιμές στην πρώτη κύρια συνιστώσα. 

Αντίθετα, κελύφη μικρών διαστάσεων έχουν μικρές θετικές τιμές πάνω στη πρώτη 

κύρια συνιστώσα. 

Η δεύτερη κύρια συνιστώσα χαρακτηρίζεται από τα υψηλά θετικά βάρη στα 

μήκη των τριών σπειρών μετά τη πρωτοκόγχη και τα υψηλά αρνητικά βάρη στο 

πλάτος του κελύφους και το πλάτος της τελευταίας σπείρας. Άτομα που έχουν μεγάλο 

ύψος στις τρεις προαναφερθέντες σπείρες και μικρό πλάτος, θα παίρνουν θετικές 

τιμές στη δεύτερη κύρια συνιστώσα. Το αντίθετο θα ισχύει για τα κελύφη που θα 

έχουν μεγάλο πλάτος και μικρό ύψος σε αυτές τις τρεις σπείρες. 

Εξετάζοντας τώρα τη γραφική παράσταση 1, βλέπουμε ότι έχουμε μια σαφή 

ομαδοποίηση στους πληθυσμούς μας, έχουμε δηλαδή κάποια διακριτά νέφη. Αυτά 

που ξεχωρίζουν πολύ έντονα από τα υπόλοιπα, είναι τα κελύφη του πληθυσμού από 

το Ακρωτήρι Χανίων, μαζί με τα κελύφη από τη περιοχή της Κριτσάς χωρίς όμως 

αυτά να μπλέκονται μεταξύ τους. Σύμφωνα με την ερμηνεία που δώσαμε στους δύο 

άξονες, οι δυο αυτοί πληθυσμοί διακρίνονται γιατί τα κελύφη από το Ακρωτήρι έχουν 

μεγαλύτερο μέγεθος. Ένας άλλος πληθυσμός που φαίνεται να ξεχωρίζει από τους 

υπόλοιπους είναι ο πληθυσμός από την Πάρο. Αυτός ο πληθυσμός στην ουσία έχει το 

ίδιο μέγεθος κελύφους με τον πληθυσμό από την Κριτσά, όμως διακρίνεται από 

αυτόν γιατί τα ύψη των τριών σπειρών μετά τη πρωτοκόγχη είναι μικρότερα σε σχέση 

με αυτά στον πληθυσμό της Κριτσάς. Το ίδιο ισχύει και για τους πληθυσμούς από την 

Κάρπαθο και τον Γιούχτα (μικρά κελύφη). Οι δύο αυτοί πληθυσμοί έχουν το ίδιο 

μέγεθος, αλλά ξεχωρίζουν ως προς τη δεύτερη κύρια συνιστώσα. Κάτι το οποίο είναι 

πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο πληθυσμός από το Μάραθο και αυτός από τα Τοπόλια, 

δεν μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους και κατά πάσα πιθανότητα κελυφικά είναι 

όμοιοι. Μέσα σε αυτό το νέφος εισέρχονται και ορισμένα κελύφη του πληθυσμού από 

το Ψηλορείτη. Οι υπόλοιποι πληθυσμοί είναι περισσότερο ανακατεμένοι μεταξύ τους. 

Οι τιμές τους στη δεύτερη κύρια συνιστώσα δεν διαφέρουν μεταξύ τους, όμως 

διαφέρουν στο μέγεθος. Ένα άλλο νέφος που δημιουργείται και διακρίνεται από το 

προηγούμενο σε μικρό βαθμό ως προς τη δεύτερη κύρια συνιστώσα, περιλαμβάνει τα 

υπόλοιπα κελύφη του Ψηλορείτη και μέρος των κελυφών από την Ανώπολη. Ο 

πληθυσμός της Ανώπολης είναι αυτός που έχει και τη μεγαλύτερη διασπορά πάνω 

στη συνιστώσα του μεγέθους. Το τελευταίο νέφος που διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα 
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ως προς το μέγεθος, περιλαμβάνει τα μεγάλα κελύφη του Γιούχτα και τα κελύφη της 

Εύβοιας. 

Τελικά διαμορφώνονται τα παρακάτω νέφη κελυφών: 

1. Το νέφος με τα κελύφη της Κριτσά 

2. Το νέφος με τα κελύφη από το Ακρωτήρι 

3. Το νέφος με τα κελύφη από την Κάρπαθο 

4. Το νέφος με τα κελύφη από την Πάρο 

5. Το νέφος με τα μικρά κελύφη του Γιούχτα 

6. Το νέφος με τα κελύφη από τον Μάραθο και τα Τοπόλια στο οποίο 

εισέρχεται και τμήμα των κελυφών από τον Ψηλορείτη 

7. Το νέφος με μέρος των κελυφών από την Ανώπολη μαζί με τα υπόλοιπα 

από τον Ψηλορείτη  

8. Το νέφος με τα κελύφη από την Εύβοια και τα μεγάλα κελύφη του Γιούχτα. 

Σε αυτό το νέφος εισέρχονται τα υπόλοιπα κελύφη της Ανώπολης 

Τα νέφη τα οποία προκύπτουν με τη χρήση του πίνακα των συνδιασπορών με 

το στατιστικό πρόγραμμα Systat, δεν διαφέρουν από αυτά που έχω ήδη αναφέρει. Οι 

δύο πρώτες κύριες συνιστώσες έχουν την ίδια ερμηνεία και σε αυτή την ανάλυση. Η 

πρώτη είναι μια έκφραση του μεγέθους του κελύφους, ενώ στη δεύτερη μεγαλύτερα 

αρνητικά βάρη έχουν οι μεταβλητές του ύψους των τριών σπειρών μετά την 

πρωτοκόγχη και μεγαλύτερα θετικά έχουν μεταβλητές που εκτιμούν το πλάτος του 

κελύφους. Συνεπώς και εδώ, τα κελύφη με παρόμοιο μέγεθος, διακρίνονται μεταξύ 

τους βάση του ύψους των τριών σπειρών μετά τη πρωτοκόγχη και του πλάτους τους. 
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2.3.2 Ανάλυση Κανονικών Μεταβλητών 

 

Με την ανάλυση των κανονικών μεταβλητών τα αρχικά μας δεδομένα μπορούν 

να αναπαρασταθούν σε ένα σύστημα δύο αξόνων που εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος 

της μεταβλητότητας μεταξύ των πληθυσμών. Με αυτή την μέθοδο γίνεται η σύγκριση 

της μορφολογικής απόστασης των πληθυσμών μεταξύ τους με την παραδοχή ότι οι 

διασπορές μέσα στους πληθυσμούς είναι ίσες. Δηλαδή, εδώ γίνεται μεγιστοποίηση 

των διαφορών μεταξύ των πληθυσμών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συνοψίζονται 

στη γραφική παράσταση 3. 

Αυτό που φαίνεται είναι ότι οι πληθυσμοί από τα Τοπόλια και το Μάραθο 

απέχουν κελυφικά ελάχιστα μεταξύ τους. Κοντά σε αυτούς τους πληθυσμούς έρχεται 

ο πληθυσμός του Ψηλορείτη. Αυτό το σύμπλεγμα πλησιάζει ο πληθυσμός της 

Ανώπολης περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Ο πληθυσμός του Γιούχτα 

(μεγάλα) κελύφη έρχεται κοντά σε αυτή την ομάδα που έχει δημιουργηθεί κυρίως 

μέσο του πληθυσμού της Ανώπολης. Ο πληθυσμός της Εύβοιας διατηρεί μια 

απόσταση από τους υπόλοιπους πληθυσμούς και αυτός με τον οποίο μοιάζει 

περισσότερο είναι ο πληθυσμός του Γιούχτα. Ο πληθυσμός από τη Κριτσά πλησιάζει 

περισσότερο στο πληθυσμό του Ακρωτηρίου, ενώ αυτούς τους δυο πληθυσμούς 

πλησιάζει ο πληθυσμός με τα μικρά κελύφη από το Γιούχτα. Οι πληθυσμοί από τη 

Πάρο και τη Κάρπαθο πλησιάζουν αρκετά μεταξύ τους και απέχουν από τους 

υπόλοιπους.  

Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι ότι και εδώ διατηρείται η κατάσταση που 

φάνηκε από την ανάλυση κυρίων συνιστωσών και ότι στο σύνολο των 191 ατόμων τα 

182 από αυτά έχουν ενταχθεί στο πληθυσμό στον οποίο από πριν είχε οριστεί ότι 

ανήκουν. Δηλαδή, το 95,3 % των ατόμων αυτής της μελέτης εντάσσονται στον 

πληθυσμό στον οποίο από πριν είχε ορισθεί ότι ανήκουν. Επιπλέον δεν φαίνεται να 

επικρατεί κάποια διαβάθμιση στα κελύφη που να ακολουθεί κάποιο γεωγραφικό 

πρότυπο. Οι πληθυσμοί εμφανίζονται στην γραφική παράσταση 3, δίχως κάποιο 

γεωγραφικό προσανατολισμό.  
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2.3.4 Ανάλυση Ομάδων 

 

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης ομάδων φαίνεται στα δενδρογράμματα που 

ακολουθούν. Ως πηγή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι συντεταγμένες των μέσων 

τιμών των πληθυσμών πάνω στους άξονες της ανάλυσης κανονικών μεταβλητών. 

Στο σχήμα 3 χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος της Complete Linkage και οι 

ευκλείδειες αποστάσεις. Παρατηρούμε ότι δημιουργούνται 5 ομάδες πληθυσμών. Η 

πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους πληθυσμούς της Καρπάθου και της Πάρου. Η 

δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα μικρά κελύφη του Γιούχτα που ενώνονται με το 

ζευγάρι Ακρωτήρι-Κριτσά. Τη τρίτη ομάδα αποτελεί ο πληθυσμός από την Εύβοια ο 

οποίος ενώνεται με την τέταρτη ομάδα που είναι οι πληθυσμοί Μάραθος, Τοπόλια 

και Ψηλορείτης. Η πέμπτη ομάδα είναι οι πληθυσμοί από το Γιούχτα (μεγ.κελ) και 

την Ανώπολη, οι οποίοι φαίνεται να έχουν την ίδια σχέση με τον πληθυσμό της 

Εύβοιας που έχει και η τέταρτη ομάδα. 

Ο αλγόριθμος της Single Linkage και της U.P.G.M.A έδωσαν ακριβώς την ίδια 

τοπολογία. Το δενδρόγραμμα της Single Linkage είναι αυτό του σχήματος 4. Σε αυτό 

το δενδρόγραμμα οι ομάδες έχουν λίγο ή πολύ διατηρηθεί. Μια ομάδα είναι και πάλι 

η Πάρος με την Κάρπαθο, όμως τώρα το επίπεδο στο οποίο ενώνονται οι δύο 

πληθυσμοί είναι μεγαλύτερο. Μια άλλη ομάδα είναι ξανά οι πληθυσμοί Ακρωτήρι, 

Γιούχτας (μικ.κελ.) και Κριτσά, όμως τώρα ολόκληρη η ομάδα έχει αλλάξει θέση και 

έχει απομακρυνθεί από την ομάδα Πάρος-Κάρπαθος. Η Εύβοια είναι και πάλι μόνη 

της, όμως τώρα είναι πιο κοντά στην ομάδα του Ακρωτηρίου. Η ομάδα Μάραθος, 

Τοπόλια και Ψηλορείτης έχει διατηρηθεί. Σε αυτή την ομάδα έχει προστεθεί ο 

πληθυσμός από την Ανώπολη και ολόκληρη αυτή η ομάδα είναι τώρα πιο κοντά στην 

ομάδα Πάρος-Κάρπαθος. Ο πληθυσμός του Γιούχτα (μεγ.κελ.) πλέον δεν είναι 

ενωμένος με την Ανώπολη, αλλά παραμένει κοντά στην ομάδα που ανήκει η 

Ανώπολη. 
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2.4 Συζήτηση  

 

Σε ότι αφορά τώρα τη σύγκλιση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κυρίων 

συνιστωσών και κανονικών μεταβλητών, με τη συστηματική που στηρίζεται στο 

κέλυφος, διαπιστώνουμε ότι αυτή είναι υπαρκτή σε μεγάλο βαθμό. Οι εκτός Κρήτης 

πληθυσμοί, δηλαδή της Πάρου, της Καρπάθου και της Εύβοιας ξεχωρίζουν από τους 

υπόλοιπους βάση και των δύο αναλύσεων και συνεπώς η διάκριση που έκανε ο Heller 

(1976) με βάση το κέλυφος επιβεβαιώνεται. Οι πληθυσμοί από την Κρήτη επίσης 

ξεχωρίζουν και συμφωνούν εν μέρει με την διάκριση της Βαρδινογιάννη (1994). Ο 

πληθυσμός από το Ακρωτήρι διακρίνεται από τους υπόλοιπους και το ίδιο ισχύει για 

το πληθυσμό από το Μάραθο και το πληθυσμό από τη Κριτσά. Όμως οι πληθυσμοί 

που η Βαρδινογιάννη (1994) χαρακτηρίζει ως ενδιάμεσους κάποιων ήδη 

περιγραφέντων τάξων, δεν εντοπίζονται ανάμεσα σε αυτά. Ο πληθυσμός από τα 

Τοπόλια ο οποίος κελυφικά χαρακτηρίστηκε από τη Βαρδινογιάννη σαν M. cretensis-

olivaceus, εντοπίζεται μέσα στο νέφος του M. cretensis από τον Μάραθο, τόσο στην 

ανάλυση κυρίων συνιστωσών όσο και στην ανάλυση των κανονικών μεταβλητών. 

Αντίθετα, ο πληθυσμός του Ψηλορείτη, ο οποίος χαρακτηρίστηκε σαν M. cretensis, 

εντοπίζεται και στις δύο αναλύσεις κάπου ανάμεσα στο M. cretensis και στο M. 

etuberculatus από τη Πάρο. Ο πληθυσμός από την Ανώπολη με τη σειρά του 

εντοπίζεται σε μια τέτοια θέση που δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ως ενδιάμεσος 

κάποιων άλλων μορφών, αλλά μάλλον πλησιάζει περισσότερο στο M. cretensis. Ο 

πληθυσμός των μικρών κελυφών του Γιούχτα ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως M. 

olivaceus φαίνεται να αποτελεί ένα τελείως ξεχωριστό νέφος. Τέλος, τα μεγάλα 

κελύφη του Γιούχτα που έχουν χαρακτηριστεί σαν M .cretensis-etuberculatus 

βρίσκονται σε μια τέτοια θέση που θα έλεγε κανείς ότι πλησιάζουν πολύ περισσότερο 

το M. dirphicus από την Εύβοια και το M. cretensis παρά το M. etuberculatus. 

Σε ότι αφορά στην ύπαρξη κάποιου γεωγραφικού πρότυπου που να 

χαρακτηρίζει τις σχέσεις των πληθυσμών, κάτι τέτοιο δεν είναι εμφανές στην 

ανάλυση κανονικών μεταβλητών. 

Στην ανάλυση ομάδων, παρατηρούμε ότι αλλαγή του αλγόριθμου 

ομαδοποίησης, έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή στη τοπολογία των 

δενδρογραμμάτων. Η ανάλυση ομάδων δημιουργεί κλάδους ανεξάρτητα από το αν η 

φυσική ομαδοποίηση υπάρχει ή όχι και τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τον 
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αλγόριθμο που χρησιμοποιείται και το μέτρο της ομοιότητας, (James & McCulloch, 

1990), άρα η αλλαγή της τοπολογίας λόγω αλλαγής του αλγόριθμου είναι κάτι 

συνηθισμένο.  

Κοινό εξαγόμενο από όλα τα δενδρογράμματα είναι το εξής : κανείς πληθυσμός 

εκτός Κρήτης δεν συνδέεται άμεσα με πληθυσμό από τη Κρήτη. Αυτό το οποίο 

επίσης είναι αρκετά ενδιαφέρον, είναι ότι υπάρχουν κάποιοι πληθυσμοί που 

ανεξάρτητα από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε, παρέμεναν μαζί σχεδόν σε όλα 

τα δενδρογράμματα. Αναφέρομαι στους πληθυσμούς από Τοπόλια, Μάραθο, 

Ψηλορείτη, και Ανώπολη που συνεχώς έδιναν ένα αρκετά καλά δεμένο κλάδο, καθώς 

και τους πληθυσμούς από Ακρωτήρι, Κριτσά και Γιούχτα (μικρά κελύφη) οι οποίοι 

σε όλα τα δενδρογράμματα διατηρούσαν τις σχέσεις τους. Το ίδιο ισχύει και για τους 

πληθυσμούς της Πάρου και Κάρπαθου οι οποίοι σε όλα τα δενδρογράμματα 

παραμένουν ενωμένοι μεταξύ τους. Παρατηρώντας τα δενδρογράμματα θα δούμε ότι 

ο πληθυσμός που αλλάζει θέση είναι ο πληθυσμός του Γιούχτα (μεγάλα κελύφη). 

Όμως ακόμα και αυτή η αλλαγή δεν αλλάζει στην ουσία την σύνθεση των ομάδων. 

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο δενδρογραμμάτων, είναι η θέση της ομάδας 

του Μάραθου και της ομάδας του Ακρωτηρίου ως προς την ομάδα της Πάρου-

Καρπάθου. Στο πρώτο δενδρόγραμμα η ομάδα του Μάραθου είναι αυτή που είναι πιο 

μακριά από την ομάδα Πάρου-Κάρπαθου, ενώ στο δεύτερο δενδρόγραμμα 

απομακρύνεται η ομάδα του Ακρωτηρίου και πλησιάζει η ομάδα του Μάραθου. Η 

αλλαγή αυτή πιθανότατα οφείλεται στην ενσωμάτωση του πληθυσμού της Ανώπολης 

μέσα στην ομάδα του Μάραθου. Ο πληθυσμός της Εύβοιας, διατηρεί συνεχώς 

μεγάλες αποστάσεις από τα υπόλοιπα σύνολα.  

Τελικά, από τις τρεις αναλύσεις τα ασφαλή συμπεράσματα τα οποία 

προκύπτουν είναι : 

• Ο πληθυσμός από τα Τοπόλια είναι κελυφικά όμοιος με τον πληθυσμό από 

τον Μάραθο. Ο πιο κοντινός πληθυσμός σε αυτή την ομάδα είναι ο 

πληθυσμός του Ψηλορείτη και κατόπιν ακολουθεί ο πληθυσμός της 

Ανώπολης, (ομάδα κρητικών πληθυσμών 1). 

• Ο πληθυσμός από το Ακρωτήρι μοιάζει αρκετά με τον πληθυσμό των 

μικρών κελυφών του Γιούχτα και σε αυτή την ομάδα πλησιάζει ο 

πληθυσμός της Κριτσάς, (ομάδα κρητικών πληθυσμών 2). 
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•  Ο πληθυσμός από τον Γιούχτα (μεγάλα κελύφη) μπορεί να θεωρηθεί ότι 

πλησιάζει περισσότερο στην ομάδα Μάραθος, Τοπόλια, Ψηλορείτης, 

Ανώπολη και στον πληθυσμό της Εύβοιας. 

• Ο πληθυσμός της Εύβοιας απέχει αρκετά από τους υπόλοιπους και αν 

πλησιάζει κάποιον αυτός είναι ο πληθυσμός του Γιούχτα (μεγάλα) κελύφη. 

• Οι πληθυσμοί της Πάρου και της Καρπάθου πλησιάζουν εξίσου στην ομάδα 

του Μάραθου και την ομάδα του Ακρωτηρίου.  

Συμπεραίνουμε δηλαδή, ότι οι χαρακτήρες του κελύφους που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ανάλυση, είναι σε θέση να δώσουν τη κελυφική 

ταυτότητα του κάθε πληθυσμού και περιέχουν αρκετή διακριτική δύναμη. Με τη 

χρήση των στατιστικών αναλύσεων που ενδείκνυνται για τέτοιες μελέτες, προέκυψαν 

κάποιες σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών της μελέτης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις 

πραγματικές μορφολογικές αποστάσεις των πληθυσμών. Αυτό όμως που δεν έγινε 

σαφές, είναι αν αυτές οι αποστάσεις των πληθυσμών εκπροσωπούν και τις 

πραγματικές φυλογενετικές τους αποστάσεις. Με την ανάλυση κανονικών 

μεταβλητών διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα οι μορφολογικές 

αποστάσεις των πληθυσμών να ερμηνευτούν ως διαφορές οφειλόμενες στην 

γεωγραφική θέση των πληθυσμών. Αυτό είναι κάτι που αυξάνει την πιθανότητα οι 

αποστάσεις μεταξύ των νεφών που δημιουργήθηκαν, να εκπροσωπούν τις αποστάσεις 

μεταξύ αντίστοιχου αριθμού βιολογικών ειδών και όχι απλώς να αποτελούν την 

έκφραση της γεωγραφικής διαφοροποίησης μικρότερου αριθμού διαφορετικών 

οντοτήτων που είναι αναπαραγωγικά απομονωμένες από τις άλλες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

 

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

3.1 Εισαγωγή 

 

Ο Fischer (1883), ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε το αναπαραγωγικό 

σύστημα για την διάκριση τάξων μεταξύ τους. Ακολούθησαν πολλοί ερευνητές, οι 

οποίοι εστίασαν την προσοχή τους σε ολόκληρο το αναπαραγωγικό σύστημα. Όμως 

δεν άργησε να φανεί, ότι το ενδιαφέρον μπορούσε να περιοριστεί στις διαφορές στο 

αρσενικό τμήμα του αναπαραγωγικού συστήματος για διάκριση σε επίπεδο είδους. 

Επίσης βρέθηκε ότι ειδικά στην περίπτωση συγγενικών συμπάτριων ειδών, 

παρουσιάζεται εκτεταμένη μετατόπιση χαρακτήρα στις λειτουργικές επιφάνειες του 

κατώτερου τμήματος του αρσενικού και θηλυκού συστήματος (Solem, 1976). Είναι 

γενικότερα αποδεκτό ότι το κατώτερο τμήμα του αναπαραγωγικού συστήματος των 

χερσαίων σαλιγκαριών, παρέχει πληροφορίες για συστηματική κάτω από το επίπεδο 

της οικογένειας, (Solem, 1978). O Cain (1982) αναφέρθηκε ειδικά στο 

αναπαραγωγικό σύστημα των γαστερόποδων προκειμένου να δώσει ένα παράδειγμα 

των προνομιούχων χαρακτήρων από ταξινομική άποψη.  

Τα βασικά ‘συστηματικώς χρήσιμα’ σημεία που πρέπει κανείς να παρατηρεί σε 

μια ανατομή ενός πνευμονοφόρου, υποδείχτηκαν από τον Pilsbry (1893). Σε αυτά 

εμπεριέχονται : 

♦ Σχήμα πέους και παρουσία/απουσία εσωτερικής πτυχής και εξωτερικής 

απόφυσης. 

♦ Παρουσία/απουσία μαστίγιου ή επίφαλου. 

♦ Θέση πρόσδεσης συσταλτού μυ του πέους και του ελεύθερου 

σπερματαγωγού. 

♦ Παρουσία/απουσία σάκων ακοντίων, βλεννογόνων αδένων ή απόφυσης στο 

θηλυκό τμήμα του αναπαραγωγικού. 

♦ Μήκος αγωγού σπερματοθήκης. 
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♦ Σχήμα, μορφή των βοτριοειδών σχηματισμών του ερμαφρόδιτου αγωγού 

και η τοποθέτηση τους σε σχέση με το ηπατοπάγκρεας (μέσα σε αυτό ή 

ελεύθεροι). 

♦ Η θέση του φορέα συστολής του δεξιού ματιού (μεταξύ των κλάδων του 

γεννητικού ή στην αριστερή πλευρά). 

Εκτός από τα δυο τελευταία γνωρίσματα που αναφέρονται στην διάκριση 

ανώτερων τάξων, τα άλλα θεωρούνται ως ειδοδιαγνωστικά. 

Βέβαια υπήρξε και ο αντίλογος στη χρησιμότητα του αναπαραγωγικού ως 

ταξινομικό γνώρισμα. Η αντίθετη άποψη εκφράστηκε από το Mayr (1963), ο οποίος 

μείωσε την σημασία του αναπαραγωγικού συστήματος στην μηχανική απομόνωση, 

προτείνοντας ότι οι παρατηρούμενες διαφορές μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

πλειοτροπίας. Όμως, ο Arnold (1973) (από Mordan, 1986) υποστήριξε ότι το 

αναπαραγωγικό είναι χρήσιμο και προμηθεύει χαρακτήρες για διάκριση σε επίπεδο 

είδους στα πνευμονοφόρα, αλλά και σε άλλες ομάδες οργανισμών.  

Το γένος Mastus σε αντίθεση με άλλα έντονα διαφοροποιημένα γένη 

σαλιγκαριών όπως η Albinaria (Kemperman, 1992), Medora (Giousti et al., 1984), 

εμφανίζει μεταβλητότητα και στο αναπαραγωγικό σύστημα που πλησιάζει αυτή του 

κελύφους. Με δεδομένη αυτήν τη μεταβλητότητα, το αναπαραγωγικό σύστημα 

μπορεί να έχει σημαντική αξία ως ταξινομικό γνώρισμα. Το αναπαραγωγικό σύστημα 

έχει ήδη εξεταστεί από τους σύγχρονους ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με αυτό το 

γένος (Heller 1976, Maassen 1995). Όμως, ο Heller εξαιτίας του περιορισμένου 

υλικού που διέθετε, δεν ήταν σε θέση να διαγνώσει την έντονη μεταβλητότητά του, 

ενώ από την άλλη ο Maassen συνδυάζοντας την με το σπερματοφόρο, θεώρησε ότι 

λύνει το πρόβλημα της συστηματικής του γένους Mastus στην Κρήτη, διακρίνοντας 

14 νέα είδη.  

 Εδώ, θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση στην μελέτη του αναπαραγωγικού 

συστήματος, λίγο διαφορετική από την κλασσική που έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα για 

αυτό το γένος. Η εξέταση του αναπαραγωγικού συστήματος δεν θα περιοριστεί στο 

περιγραφικό κομμάτι, όπως συνηθίζονταν μέχρι τώρα. Αντίθετα, θα μετρηθούν 

συγκεκριμένοι χαρακτήρες του αναπαραγωγικού και θα χρησιμοποιηθούν ως 

δεδομένα σε μια πολυμεταβλητή ανάλυση, όπως έγινε και στο κέλυφος. 
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3.2 Υλικά – μέθοδοι 

 

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε, δεν αποτελούταν απλώς από άτομα 

προερχόμενα από τους ίδιους πληθυσμούς που μελετήθηκε το κέλυφος, αλλά 

αποτελούταν από τα συγκεκριμένα άτομα των οποίων το κέλυφος μελετήθηκε. Σε 

αυτούς τους 11 πληθυσμούς προστέθηκε άλλος ένας ο οποίος κελυφικά έμοιαζε με 

τον πληθυσμό από την περιοχή της Κριτσάς. Ο πληθυσμός της Κριτσάς στην 

ανάλυση του κελύφους, φαινόταν να έχει μια ξεχωριστή θέση σε σχέση με τους 

υπόλοιπους πληθυσμούς. Η προσθήκη του νέου σταθμού, αποσκοπούσε στο να 

διαπιστωθεί αν την ξεχωριστή αυτή ταυτότητα στο κέλυφος την διατηρεί και στο 

αναπαραγωγικό. Έτσι, οι πληθυσμοί των οποίων το αναπαραγωγικό σύστημα 

εξετάστηκε, είναι 12 και παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Συνολικά εξετάστηκαν 141 

άτομα. Πρέπει να αναφέρω, ότι τα άτομα στα οποία γινόταν ανατομή, είχαν 

τοποθετηθεί σε 70 % αιθανόλη αφού προηγουμένως είχαν πνιγεί σε νερό για 

τουλάχιστον 24 ώρες. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι, προκειμένου να είναι 

συγκρίσιμες οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις και να μην επηρεάζονται από την 

φάση που βρίσκεται το αναπαραγωγικό, χρησιμοποιήθηκε υλικό που συλλέχθηκε το 

μήνα Νοέμβριο. Θεωρητικά οι πληθυσμοί κατά το μήνα αυτό, βρίσκονται στην ίδια 

φάση αναπαραγωγικής δραστηριότητας και αυτό επιβεβαιώνεται και από την 

παρουσία σπερματοφόρων στα πιο πολλά από αυτά τα άτομα.  

 

Πίνακας 1. Πληθυσμοί στους οποίους έγιναν ανατομές και ο αριθμός ατόμων που 
χρησιμοποιήθηκαν 

Α/Α Περιοχή Μορφή κελύφους Ημερομηνία 
συλλογής Αριθμός ατόμων 

1 
Ν.Κυκλάδων, ν.Πάρος, 

Πούντα. Mastus etuberculatus 10/11/1997 20 

2 

Κρήτη, Ν.Χανίων, 

Ακρωτήρι Χανίων, μεταξύ 

Αγ.Τριάδας και Μονής 

Γκουβερνέτου. 

Mastus olivaceus 23/11/1997 8 

3 

Ν. Δωδεκανήσων, 

ν.Κάρπαθος, Πηγάδια 

Λειβάδι. 
Mastus turgidus 19/11/1988 20 

4 
Εύβοια, 5.2 χμ. μετά την 

Πάνω Στενή Διρφύος. Mastus dirphicus 8/11/1997 2 

5 

Κρήτη, 

Ν.Ηρακλείου,Ταλέα Όρη, 

Μάραθος. 
Mastus cretensis 18/11/1997 10 
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6 
Κρήτη, Ν.Ηρακλείου 

Γιούχτας. 

Mastus cretensis-

etuberculatus (μεγάλα 

κελύφη) 

17/11/1997 10 

7 

Κρήτη, Ν.Ηρακλείου 

Ανώπολη, κοντά στο 

νεκροταφείο. 

Mastus cretensis-

etuberculatus 
2/11/1997 13 

8 
Κρήτη, Ψηλορείτης 1300-

1400μ πάνω από Βισταγή. Mastus cretensis 4/11/1997 9 

9 

Κρήτη, Ν.Χανίων, 

Τοπόλια προς 

Κουτσοματάδος, είσοδος 

φαραγγιού κάτω από την 

Αγ. Σοφία. 

Mastus cretensis-

olivaceus 
23/11/1997 15 

10 Κρήτη, Ν.Ηρακλείου, 

Γιούχτας. 

Mastus olivaceuss-(μικρά 

κελύφη) 
17/11/1997 20 

11 Κρήτη, Ν.Λασιθίου, 1 χμ. 

μετά την Κριτσά. 
Mastus olivaceus 27/11/1997 7 

12 Κρήτη, Ν.Λασιθίου, στον 

δρόμο προς Παχειά Άμμο, 

5.2 χμ. μετά την 

Αμμουδάρα. 

Mastus olivaceus 27/11/1997 7 

 

 

3.2.1 Χαρακτήρες που μετρήθηκαν και μεθοδολογία μετρήσεων  

 

Μετά την αφαίρεση του μονιμοποιημένου τμήματος του ζώου από το κέλυφος, 

με τη βοήθεια ανατομικών λαβίδων, γινόταν η ανατομή κάτω από ένα οπτικό 

στερεοσκόπιο. Στους προσοφθάλμιους φακούς του στερεοσκοπίου είχε προσαρμοστεί 

μια μικρομετρική κλίμακα, ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση επιμέρους τμημάτων. 

Όλες οι μετρήσεις έγιναν στην ίδια μεγέθυνση (10 x 0.63). Στους χαρακτήρες που 

μετρήθηκαν στο αναπαραγωγικό, ενσωματώθηκε μεγάλο μέρος εκείνων που 

χρησιμοποίησαν οι Heller (1976) και Maassen (1995) για να περιγράψουν 

διαφορετικά τάξα του γένους Mastus, καθώς και άλλοι που χρησιμοποιήθηκαν από 

τους Naggs (1985), Mordan (1986), Kemperman (1992), Groh et al. (1992), 

Henriquez et al. (1993) και Schilthuizen & Lombaerts (1994) για τη διερεύνηση της 

αξίας του αναπαραγωγικού συστήματος σαν ταξινομικό γνώρισμα σε διαφορετικά 

γένη.  

Για κάθε άτομο πραγματοποιήθηκαν 13 άμεσες μετρήσεις. Από αυτές τις 13 

μετρήσεις με διαίρεση κάποιων μεταξύ τους, προέκυψαν 7 λόγοι μετρήσεων. Οι 

λόγοι χρησιμοποιήθηκαν σε ξεχωριστή ανάλυση. Τα μήκη των διαφόρων τμημάτων 
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του αναπαραγωγικού μπορεί να επηρεάζονται όχι μόνο από την αναπαραγωγική φάση 

που βρίσκεται το άτομο, αλλά και από τις συνθήκες της μονιμοποίησης του ζώου. 

Συνεπώς πολλές από τις διαφορές μεταξύ των πληθυσμών, αλλά και των ατόμων 

μπορεί να οφείλονται σε τελείως τυχαίους παράγοντες. Για να αποφύγουμε μια τέτοια 

περίπτωση δημιουργήθηκαν οι λόγοι που αναφέρονται παρακάτω και 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση. Η χρήση των λόγων αποσκοπούσε και στο να 

αποφευχθεί ομαδοποίηση των πληθυσμών στηριζόμενη μόνο στον παράγοντα 

μέγεθος αναπαραγωγικού, που έχει δειχθεί ότι σχετίζεται με τον παράγοντα μέγεθος 

κελύφους, σε άλλα γένη σαλιγκαριών (Naggs, 1985).  

Τα τμήματα του γεννητικού τα οποία μετρούσα φαίνονται στο σκαρίφημα του 

αναπαραγωγικού συστήματος στο σχήμα 5. Παρακάτω δίνονται οι επεξηγήσεις των 

μετρήσεων. 

1. UTERLEN = Μήκος μήτρας, τμήμα ΑΒ. 

2. DUCSPER= Μήκος αγωγού σπερματοθήκης μέχρι την διακλάδωση με την 

απόφυση σπερματοθήκης, τμήμα ΒC. 

3. SPDUCLE= Μήκος του αγωγού της σπερματοθήκης από την διακλάδωση 

με την απόφυση ως το σάκο της σπερματοθήκη, τμήμα CD. 

4. DIVERLE= Μήκος της απόφυσης της σπερματοθήκης, τμήμα CE. 

5. PENLEN= Μήκος του πέους, τμήμα FG. 

6. MUSCLE= Απόσταση του σημείου πρόσδεσης του μυ του πέους από το 

άκρο του πέους, τμήμα HG. 

7. EPIPCAE= Mήκος του πρόσθιου τμήματος του επίφαλου, τμήμα GI. 

8. CAEAPEN= Μήκος του οπίσθιου τμήματος του επίφαλου, τμήμα IJ. 

9. PENDIAM= Διάμετρος του πέους λίγο πριν τον επίφαλο, τμήμα KL. 

10. PEEPDIA= Διάμετρος του επίφαλου αμέσως μετά το πέος, τμήμα MN. 

11. EPICADI= Διάμετρος του επίφαλου λίγο πριν το caecum, τμήμα OP. 

12. CAEAPDI= Διάμετρος του επίφαλου αμέσως μετά το caecum, τμήμα QR. 

13. SPUDUCDI= Διάμετρος του τμήματος CD, τμήμα ST.  

14. UTRPEN= Ο λόγος μεταξύ μέτρησης 1 και 5. 

15. EPDIV= Ο λόγος μεταξύ του αθροίσματος των μετρήσεων 7,8 και της 

μέτρησης 4. 

16. PRDIEP= Ο λόγος μεταξύ των μετρήσεων 7 και 8. 

17. MUSPEN= Ο λόγος μεταξύ μετρήσεων 6 και 5. 

18. PENEPD= Ο λόγος μεταξύ μετρήσεων 10 και 11. 
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19. UTRDIV= Ο λόγος μεταξύ μετρήσεων 1 και 4 

20. EPPEN= Ο λόγος μεταξύ του αθροίσματος των μετρήσεων 7, 8 και της 

μέτρησης 5. 

Ο χαρακτήρας απουσία/παρουσία σπερματοθήκης έχει προκαλέσει σύγχυση 

μεταξύ των ερευνητών που ασχολούνται με το γένος αυτό και δυσχεραίνει την 

σύγκριση των πληθυσμών μεταξύ τους. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα, οι πληθυσμοί που δεν είχαν απόφυση σπερματοθήκης, για τις μεταβλητές 

3 και 13, έπαιρναν τιμή 0. Επίσης, για όλους τους πληθυσμούς και σε όλες τις 

αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το άθροισμα των μεταβλητών 2 και 4.  
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3.2.2 Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

 

Οι μετρήσεις που πραγματοποίησα, αποτέλεσαν τα δεδομένα για ανάλυση 

κυρίων συνιστωσών με το στατιστικό πρόγραμμα Systat 5.2 for Windows © 1990-

1993. Η ανάλυση αυτή αποσκοπούσε στο να διαπιστωθούν οι τυχόν ομαδοποιήσεις 

στα άτομα τα οποία μετείχαν στην μελέτη. Με το ίδιο στατιστικό πακέτο έγινε και η 

ανάλυση ομάδων που είχε ως στόχο να ομαδοποιηθούν οι πληθυσμοί με βάση τις 

ομοιότητες ή διαφορές τους στο αναπαραγωγικό σύστημα. 

H ανάλυση κανονικών μεταβλητών πραγματοποιήθηκε προκειμένου να 

εξεταστεί η μεταξύ των πληθυσμών μεταβλητότητα. Αν δηλαδή αυτή επαρκεί για τον 

διαχωρισμό των πληθυσμών μεταξύ τους. Η ανάλυση αυτή έγινε με το στατιστικό 

πρόγραμμα Statisticα for Windows, release 4.3B © 1993, 

 

3.3. Αποτελέσματα 

 

3.3.1 Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (δίχως τους λόγους) 

 

Η ανάλυση κυρίων συνιστωσών έγινε με τις λογαριθμημένες τιμές των αρχικών 

δεδομένων και με την χρήση της μήτρας διασποράς-συνδιασποράς (variance-covariance 

matrix). Οι πρωτογενείς τιμές παρατίθενται στο παράρτημα 2. 

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης των κυρίων συνιστωσών με την χρήση όλων των 

χαρακτήρων που μετρήθηκαν, φαίνονται στην γραφική παράσταση 4. Το κυρίαρχο στοιχείο 

σε αυτή την γραφική παράσταση είναι οι τέσσερις πληθυσμοί που δημιουργούν ανά δύο, δύο 

νέφη που είναι διακριτά μεταξύ τους και απέχουν από το μεγάλο νέφος στο οποίο 

εντάσσονται τα άτομα των υπόλοιπων πληθυσμών. Αυτοί οι τέσσερις πληθυσμοί είναι αυτοί 

που δεν έχουν απόφυση σπερματοθήκης. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι οι υπόλοιποι πληθυσμοί 

διακρίνονται από αυτούς τους τέσσερις σε μεγάλο βαθμό. Η κύρια συνιστώσα, που χωρίζει 

τους υπόλοιπους πληθυσμούς από τους τέσσερις, είναι η δεύτερη. Αυτή η συνιστώσα, 

επηρεάζεται ιδιαίτερα από τα μεγάλα βάρη των μεταβλητών εκείνων, για τις οποίες τα άτομα 

των τεσσάρων πληθυσμών χωρίς απόφυση, έχουν πάρει τιμή 0. Οι πληθυσμοί λοιπόν, που 

συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη, μπορούν να χωριστούν με βάση αυτή την ανάλυση, σε 

δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που δεν διαθέτουν απόφυση σπερματοθήκης όπως είναι οι 

πληθυσμοί Ανώπολη, Γιούχτας (μεγάλα κελύφη), Κριτσά και Παχειά Άμμος και σε 

αυτούς που διαθέτουν απόφυση και είναι όλοι οι υπόλοιποι. Το χαρακτηριστικό αυτό 

έχει διχάσει 
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τους ερευνητές που ασχολούνται με το γένος. H μια κατηγορία ερευνητών, υιοθετεί 

την γνώμη του Forcart (1940) και υποστηρίζει ότι το χαρακτηριστικό αυτό δεν έχει 

καμία συστηματική αξία για το γένος, (Mylonas & Vardinoyiannis, 1989). Η άλλη 

κατηγορία (Maassen, 1995) υποστηρίζει ότι αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη διότι έχει μεγάλη συστηματική βαρύτητα. Για την διερεύνηση της 

σημασίας αυτού του γνωρίσματος, το συμπεριέλαβα και αυτό μέσα στη μελέτη και 

προέκυψε ότι η διάκριση εδώ, στηρίζεται σε ένα ποιοτικό γνώρισμα, την 

απουσία/παρουσία απόφυσης σπερματοθήκης και για αυτό το λόγο το γνώρισμα αυτό 

εξαιρέθηκε από τις αναλύσεις που ακολούθησαν. Χρησιμοποιήθηκαν τελικά μόνο οι 

χαρακτήρες που ήταν κοινοί σε όλους τους πληθυσμούς. 

Ακολούθησαν μια σειρά αναλύσεων με χρήση διαφορετικού συνδυασμού 

χαρακτήρων, με στόχο να προκύψει μια ομαδοποίηση των ατόμων των πληθυσμών. 

Τελικά η ανάλυση κυρίων συνιστωσών που έδινε την πιο ξεκάθαρη ομαδοποίηση των 

ατόμων των πληθυσμών, ήταν αυτή που εκμεταλλευόταν τους χαρακτήρες : μήκος 

μήτρας (χαρακτήρας 1), μήκος αγωγού σπερματοθήκης μέχρι την διακλάδωση με την 

απόφυση σπερματοθήκης + μήκος της απόφυσης της σπερματοθήκης (χαρ. 2+4), 

μήκος πέους (χαρ. 5), μήκος πρόσθιου επίφαλου (χαρ. 7) και μήκος οπίσθιου 

επίφαλου (χαρ. 8). 

Η γραφική απόδοση αυτής της ανάλυσης είναι αυτή της παράστασης 5. Στον 

πίνακα 5 δίνονται οι ιδιοτιμές και το ποσοστό της μεταβλητότητας των αρχικών 

δεδομένων που εξηγούν οι 3 πρώτες κύριες συνιστώσες. Ο πίνακας 6 περιλαμβάνει τα 

βάρη των αρχικών μεταβλητών επάνω στις 3 πρώτες κύριες συνιστώσες.  

 
Πίνακας 5. Ιδιοτιμές των 4 πρώτων κύριων συνιστωσών και 
ποσοστό μεταβλητότητας που ερμηνεύουν 

Κύρια 
Συνιστώσα 

Ιδιοτιμή % Μεταβλητότητα % Μεταβλητότητας Αθροιστικά 

1 0.033 57.5 57.5 
2 0.009 16.5 74 
3 0.008 14.7 88.7  
4 0.004 7.4 96.1 

 
Πίνακας 6. Βάρη (loadings) των αρχικών μεταβλητών επάνω στις 3 πρώτες κύριες συνιστώσες. 

Μεταβλητή 1η κύρια συνιστώσα 2η κύρια συνιστώσα 3η κύρια συνιστώσα 

1.UTERLEN 0.069 0.025 0.033 

2+4. DIVERLE 0.076 0.039 -0.074 

5. PENLEN 0.006 0.054 0.021 

7. EPIPCAE 0.035 0.048 0.033 

8. CAEAPEN 0.145 -0.046 0.014 
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Η μεταβλητότητα των 13 αρχικών μεταβλητών, έχει κατά 88.7 % ενσωματωθεί στις 

τρεις πρώτες κύριες συνιστώσες. Η πρώτη κύρια συνιστώσα η οποία ερμηνεύει 

περίπου το 60 % της αρχικής μεταβλητότητας, είναι μια έκφραση του μεγέθους (όλα 

τα βάρη έχουν θετική τιμή) του αναπαραγωγικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι 

άτομα που έχουν μεγάλη τιμή επάνω σε αυτή την συνιστώσα, θα έχουν μεγάλες τιμές 

στις αντίστοιχες αρχικές μεταβλητές. Ιδιαίτερα μεγάλο βάρος στην πρώτη κύρια 

συνιστώσα έχει η μεταβλητή CAEAPEN , ενώ μικρότερα βάρη και σχεδόν ισοδύναμα 

έχουν οι μεταβλητές UTERLEN και DIVERLE. Η μεταβλητή EPIPCAE έχει 

ενδιάμεσο βάρος, ενώ το βάρος της PENLEN, είναι πολύ μικρότερο.  

Η δεύτερη κύρια συνιστώσα, έχει μόνο μια αρνητική τιμή στη μεταβλητή 

CAEAPEN και όλες οι άλλες μεταβλητές έχουν θετική τιμή. Αυτό σημαίνει ότι για να 

πάρει κάποιο άτομο μικρή τιμή στην δεύτερη κύρια συνιστώσα, πρέπει να έχει, 

μικρές τιμές στις αρχικές μεταβλητές με θετικά βάρη στην συνιστώσα αυτή και 

μεγάλη τιμή στην μεταβλητή CAEAPEN.  

Εξετάζοντας τη γραφική παράσταση 5, παρατηρούμε ότι ελάχιστοι είναι οι 

πληθυσμοί οι οποίοι μπορούν ξεκάθαρα να διακριθούν από τους υπόλοιπους. 

Δημιουργούνται δηλαδή νέφη μέσα στα οποία τα άτομα των πληθυσμών είναι 

διάσπαρτα. Ένας πληθυσμός που φαίνεται να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους είναι ο 

πληθυσμός του Γιούχτα (μεγάλο κέλυφος). Το αναπαραγωγικό σύστημα που 

διαθέτουν τα άτομα από το Γιούχτα, έχει το μεγαλύτερο μέγεθος. Λίγο μικρότερο 

αναπαραγωγικό σύστημα διαθέτει ο πληθυσμός της Ανώπολης, ο οποίος όμως 

πλησιάζει αρκετά κοντά στο πληθυσμό του Γιούχτα στη σχέση πέος και πρόσθιο 

επίφαλος προς οπίσθιο επίφαλο (δεύτερη κύρια συνιστώσα). Ο πληθυσμός από τα 

Τοπόλια φαίνεται να έχει το ίδιο μέγεθος αναπαραγωγικού συστήματος με τον 

πληθυσμό από την Ανώπολη, όμως διαφοροποιείται ως προς αυτό στη δεύτερη κύρια 

συνιστώσα. Αρκετά κοντά στον πληθυσμό των Τοπολίων έρχεται ο πληθυσμός από 

το Μάραθο. Τα άτομα αυτών των πληθυσμών, έχουν παραπλήσιες τιμές στην δεύτερη 

κύρια συνιστώσα και διαφέρουν λίγο στη συνιστώσα του μεγέθους του 

αναπαραγωγικού συστήματος. Τους υπόλοιπους πληθυσμούς αρχικά μπορούμε να 

τους χωρίσουμε σε δύο μεγάλες ομάδες με βάση την τιμή που έχουν στη δεύτερη 

κύρια συνιστώσα, μια και στην πρώτη δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Έχουμε λοιπόν 

τους πληθυσμούς που έχουν αρνητικές τιμές στη δεύτερη κύρια συνιστώσα και 

αυτούς που έχουν θετικές. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι πληθυσμοί από Κριτσά, 

Παχειά Άμμο, Κάρπαθο και Ακρωτήρι. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν οι πληθυσμοί 
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από το Γιούχτα (μικρά κελύφη), την Πάρο και τον Ψηλορείτη. Στη πρώτη ομάδα 

φαίνεται ότι τα άτομα των πληθυσμών από Κάρπαθο, Παχειά Άμμο και Κριτσά, δεν 

διαφέρουν μεταξύ τους ουσιαστικά, άρα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ανήκουν στο 

ίδιο νέφος. Αντίθετα ο πληθυσμός από το Ακρωτήρι είναι ένα νέφος μόνος του. Τη 

δεύτερη ομάδα μπορούμε με δυσκολία να τη χωρίσουμε σε δυο μικρότερα νέφη. Στο 

πρώτο εντάσσονται τα άτομα από την Πάρο και τον Ψηλορείτη, ενώ στο δεύτερο 

εντάσσονται τα άτομα από το Γιούχτα. 

Τέλος πρέπει να αναφέρω τον πληθυσμό της Εύβοιας ο οποίος απέχει από τους 

υπόλοιπους αρκετά. Διαφοροποιείται από τους άλλους πληθυσμούς έχοντας υψηλές 

τιμές στη δεύτερη κύρια συνιστώσα.  

Οι προηγούμενες ομαδοποιήσεις φαίνονται καλύτερα στη γραφική παράσταση 

6 που κάθε πληθυσμός αντιπροσωπεύεται από το μέσο άτομο του. 
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3.3.2 Ανάλυση Κανονικών Μεταβλητών 

 

Χρησιμοποιώντας τους ίδιους χαρακτήρες της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών, 

προέκυψε η γραφική παράσταση 7. Οι πληθυσμοί Ανώπολης και Γιούχτα (μεγάλα 

κελύφη) φαίνεται και πάλι ότι είναι αυτοί που ξεκάθαρα διακρίνονται από τους 

υπόλοιπους. Οι πληθυσμοί Κριτσάς, Παχειάς Άμμου και Καρπάθου συνεχίζουν να 

βρίσκονται και σε αυτήν την ανάλυση πολύ κοντά μεταξύ τους. Στο νέφος του 

Γιούχτα (μικρά κελύφη) συνεχίζουν να εισβάλλουν άτομα από τους πληθυσμούς της 

Πάρου και του Ψηλορείτη. Ο πληθυσμός από την Πάρο εμφανίζεται να απέχει πιο 

πολύ από τον πληθυσμό του Ψηλορείτη, σε σχέση με την προηγούμενη ανάλυση. Ο 

πληθυσμός από τα Τοπόλια, ξεχωρίζει πολύ περισσότερο τώρα, από τον πληθυσμό 

του Μάραθου. Τέλος, ο πληθυσμός του Ακρωτηρίου διατηρεί τη συνοχή που έδειξε 

στην προηγούμενη ανάλυση και τις αποστάσεις του από την ομάδα Κριτσάς, Παχειάς 

Άμμου, Καρπάθου καθώς και από τον πληθυσμό της Πάρου. Ο πληθυσμός της 

Εύβοιας φαίνεται και πάλι αρκετά απομακρυσμένος από τους υπόλοιπους. 

Αυτό που γίνεται εμφανές, μετά από αυτήν την ανάλυση είναι ότι οι διαφορές 

μεταξύ κάποιων πληθυσμών, δεν είναι αρκετές για να θεωρηθεί ότι αποτελούν 

διακριτά νέφη. Αντίθετα δίνουν ενιαία νέφη κάτι που είχε γίνει αντιληπτό και από την 

ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Παρακάτω, στον πίνακα 7 δίνονται τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης κανονικών μεταβλητών που είναι ενδεικτικά για την μη συνοχή των 

πληθυσμών σε ότι αφορά τα γνωρίσματα του αναπαραγωγικού συστήματος.  

 
Πίνακας 7. Ταξινόμηση των ατόμων σε πληθυσμούς με βάση τους χαρακτήρες του 
γεννητικού από την ανάλυση κανονικών μεταβλητών 

Πληθυσμός 
Σειρές:άτομα που ανήκουν στον πληθυσμό και χάνονται προς άλλους πληθυσμούς. 
Στήλες: άτομα που θα έπρεπε να ανήκουν στον πληθυσμό προερχόμενα από τον ίδιο το πληθυσμό 
ή από άλλους. 
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Παχειά Άμμος (7) 71.4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Πάρος (20) 80 1 16 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

Ακρωτήρι (8) 62.5 1 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Κάρπαθος (20) 95 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 1 0 

Εύβοια (2) 100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Μάραθος (10) 70 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 1 0 
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Γιούχτας 

(μεγ.κελ.) (10) 
90 

0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 

Ανώπολη (13) 92.3 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 

Ψηλορείτης (9) 66.7 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 

Τοπόλια (15) 80 0 0 1 0 0 1 0 0 1 12 0 0 

Γιούχτας 

(μικ.κελ) (20) 
80 

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 16 1 

Κριτσά (7) 71.4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Σύνολο 80.85 9 18 6 21 2 11 9 14 11 12 20 8 

  

Από τις μετρήσεις του αναπαραγωγικού 141 ατόμων, προκύπτει ότι ένα 

ποσοστό της τάξης του 81 % εντάσσεται στον πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται. 

Πληθυσμοί όπως η Πάρος, η Κάρπαθος, ο Γιούχτας (μεγ.κελ.), η Ανώπολη, ο 

Γιούχτας (μικ.κελ.) και τα Τοπόλια έχουν μεγάλη πιθανότητα τα άτομα τους να 

αναγνωριστούν με βάση το αναπαραγωγικό, αφού το ποσοστό της σωστής 

ταξινόμησης υπερβαίνει το 75 %. Αντίθετα, πληθυσμοί όπως ο Μάραθος, το 

Ακρωτήρι, η Παχειά Άμμος, η Κριτσά και ο Ψηλορείτης, έχουν μικρότερη 

πιθανότητα. Η Παχειά Άμμος δέχεται 2 άτομα από την Κριτσά, 1 από το Ακρωτήρι 

και 1 από την Πάρο, ενώ τα 2 άτομα που χάνει εντάσσονται στον πληθυσμό της 

Κριτσάς. Το Ακρωτήρι δέχεται 1 άτομο από τα Τοπόλια, ενώ χάνει 2 άτομα προς τον 

Ψηλορείτη και 1 προς την Παχειά Άμμο. Η Κριτσά δέχεται 2 άτομα από την Παχειά 

Άμμο και 1 από το Γιούχτα (μικ.κελ.), ενώ χάνει 2 άτομα προς την Παχειά Άμμο. Ο 

Μάραθος δέχεται από 1 άτομο από τους πληθυσμούς της Πάρου, της Ανώπολης, των 

Τοπολίων και του Γιούχτα (μικ.κελ.), ενώ χάνει 2 άτομα προς την Ανώπολη και 1 

προς το Γιούχτα (μικ.κελ). Τέλος, ο πληθυσμός του Ψηλορείτη δέχεται 2 άτομα από 

το Ακρωτήρι, 2 από τον Μάραθο και 1 από τα Τοπόλια, ενώ χάνει 2 άτομα προς την 

Πάρο και 1 προς το Γιούχτα (μικ.κελ.).  

Οι πληθυσμοί με τη μικρή πιθανότητα σωστής ταξινόμησης, είναι αυτοί που 

στην ανάλυση κυρίων συνιστωσών δεν μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους. Και 

στην ανάλυση κυρίων συνιστωσών οι πληθυσμοί Κριτσάς, Παχειάς Άμμου, και 

Ακρωτηρίου δίνουν ένα σχεδόν ενιαίο νέφος, όπως κάνουν και εδώ. Οι πληθυσμοί 

αυτοί δεν έχουν τις απαιτούμενες μεταξύ τους διαφορές για να διακριθούν, ενώ πολύ 

κοντά σε αυτούς τους πληθυσμούς έρχεται και ο πληθυσμός της Καρπάθου. Όμως, οι 

αμοιβαίες ανταλλαγές ατόμων μεταξύ της Κριτσάς και της Παχειάς Άμμου 
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επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα ενιαίο στην ουσία νέφος που πλησιάζει 

μορφολογικά τους πληθυσμούς από Ακρωτήρι και Κάρπαθο. 

Σε ότι αφορά στους υπόλοιπους πληθυσμούς με χαμηλό ποσοστό σωστής 

ένταξης, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι φέρουν άτομα με αναπαραγωγικό σύστημα 

περισσότερο όμοιο με ατόμων γειτονικών τους πληθυσμών παρά με ατόμων του ίδιου 

πληθυσμού. Δηλαδή ενώ ολόκληρος ο πληθυσμός φαίνεται να απέχει από τους 

γειτονικούς του, κάποια άτομα του πληθυσμού εισέρχονται σε γειτονικούς 

πληθυσμούς.  

Κάτι άλλο το οποίο είναι σαφές σε αυτή την ανάλυση, είναι η απουσία ενός 

γεωγραφικού πρότυπου στις σχέσεις των πληθυσμών. Αν οι διαφορές στην 

μορφολογία του αναπαραγωγικού συστήματος είχαν σαν πηγή τους κάποιους 

παράγοντες οι οποίοι σχετίζονταν με την γεωγραφική θέση των πληθυσμών μελέτης, 

αυτό θα γινόταν εμφανές στην ανάλυση κανονικών μεταβλητών.  
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3.3.3 Ανάλυση Ομάδων 

 

Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, αποδίδονται με τα δενδρογράμματα 6-8 

που ακολουθούν. Σαν πηγή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές των 

πληθυσμών πάνω στους άξονες της ανάλυσης κανονικών μεταβλητών. Κατά αυτό τον 

τρόπο χρησιμοποιούμε στην ουσία ανεξάρτητες μεταξύ τους μεταβλητές που είναι 

μια από τις προϋποθέσεις της ανάλυσης ομάδων. 

Στο δενδρόγραμμα του σχήματος 6 έχει χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος της 

U.P.G.M.A και οι ευκλείδειες αποστάσεις. Δημιουργούνται 5 ομάδες πληθυσμών. Η 

πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους πληθυσμούς από την Παχειά Άμμο και την Κριτσά 

με τους οποίους ενώνεται σε μεγαλύτερη απόσταση ο πληθυσμός της Καρπάθου. Η 

δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους πληθυσμούς Μάραθου και Ψηλορείτη με τους 

οποίους ενώνονται πρώτα ο πληθυσμός από το Ακρωτήρι, κατόπιν ο πληθυσμός του 

Γιούχτα και τελευταίος ο πληθυσμός από την Πάρο. Την τρίτη ομάδα αποτελεί ο 

πληθυσμός από τα Τοπόλια ο οποίος δείχνει την ίδια σχέση με τις δύο προηγούμενες 

ομάδες. Την τέταρτη ομάδα αποτελεί ο πληθυσμός από την Εύβοια. Η τελευταία 

ομάδα αποτελείται από τους πληθυσμούς του Γιούχτα (μεγ.κελ.) και της Ανώπολης.  

Με χρήση του αλγόριθμου της Complete linkage (σχήμα 7) προκύπτουν και 

πάλι 5 ομάδες. Η πρώτη αποτελείται από τους πληθυσμούς Παχειάς Άμμου, Κριτσάς 

και Καρπάθου. Η δεύτερη ομάδα συνίσταται από τους πληθυσμούς της Πάρου και 

του Γιούχτα (μικ.κελ.) που στην συνέχεια ενώνεται με το πληθυσμό από το Ακρωτήρι 

και το ζεύγος των πληθυσμών από Μάραθο και Ψηλορείτη. Την τρίτη ομάδα 

αποτελεί ο πληθυσμός από τα Τοπόλια ο οποίος τώρα δείχνει μεγαλύτερη σχέση με 

τη δεύτερη ομάδα πληθυσμών. Την τέταρτη ομάδα αποτελεί ο πληθυσμός της 

Εύβοιας και την πέμπτη οι πληθυσμοί από το Γιούχτα (μεγ.κελ.) και την Ανώπολη.  

Δηλαδή, οι ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο δέντρο είναι η 

ένωση του πληθυσμού από την Πάρο με τον πληθυσμό από το Γιούχτα (μικ.κελ.) 

μέσα στην δεύτερη ομάδα και η αλλαγή της απόστασης μεταξύ της πρώτης και της 

δεύτερης ομάδας πληθυσμών. 

Με εφαρμογή του αλγόριθμου της Single Linkage προέκυψε το δέντρο του 

σχήματος 8. Εδώ έχει διατηρηθεί η πρώτη ομάδα πληθυσμών, όμως από τη δεύτερη 

έχει φύγει η Πάρος και έχει εισέλθει ο πληθυσμός από τα Τοπόλια. Έχουν διατηρηθεί 

η τέταρτη και πέμπτη ομάδα οι οποίες όμως, έχουν αλλάξει σχέση με τις υπόλοιπες 

ομάδες. 
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3.3.4 Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών χρησιμοποιώντας τους λόγους 

 

Σε αυτή την ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν οι λογαριθμημένες τιμές των λόγων 

των μετρήσεων και ο πίνακας διασποράς-συνδιασποράς. Η λογαρίθμηση των λόγων 

εξισώνει το σφάλμα μεταξύ των λόγων και κάνει την κατανομή των τιμών να 

πλησιάζει την κανονική κατανομή, όσο το δυνατό περισσότερο. Τα αποτελέσματα 

από την ανάλυση κυρίων συνιστωσών, με χρήση των λόγων παρατίθενται στους 

πίνακες 8, 9 που ακολουθούν.  

 
Πίνακας 8. Ιδιοτιμές των 4 πρώτων κύριων συνιστωσών και ποσοστό 
μεταβλητότητας που ερμηνεύουν 
Κύρια 

Συνιστώσα 
Ιδιοτιμή % Μεταβλητότητα % Μεταβλητότητας Αθροιστικά 

1 0.023 47.9 47.9 
2 0.012 25.3 73.2 
3 0.007 15.6 88.8 
4 0.003 6.2 95 

 
Πίνακας 9. Βάρη (loadings) των αρχικών μεταβλητών επάνω στις 3 πρώτες κύριες συνιστώσες. 

Μεταβλητή 1η κύρια συνιστώσα 2η κύρια συνιστώσα 3η κύρια συνιστώσα 

UTRPEN 0.053 0.003 -0.011 

EPDIVE 0.036 0.063 0.030 

PRDIEP -0.063 0.021 0.064 

MUSPEN -0.011 -0.002 0.001 

PENEPD -0.094 0.060 -0.044 

UTRDIV 0.012 -0.001 0.010 

EPPEN 0.073 0.062 -0.009 

 

Το 95 % της μεταβλητότητας των λόγων, έχει πλέον ενσωματωθεί στις 4 

πρώτες κύριες συνιστώσες. Όλες οι κύριες συνιστώσες αποτελούν εκφράσεις του 

σχήματος του αναπαραγωγικού, αφού ο παράγοντας μέγεθος έχει εξαιρεθεί από την 

ανάλυση. Τα άτομα των πληθυσμών μπορούν τώρα να αναπαρασταθούν σε ένα 

σύστημα δύο αξόνων, της πρώτης και δεύτερης κύριας συνιστώσας της ανάλυσης. Οι 

δύο αυτές συνιστώσες ερμηνεύουν το 73 % της αρχικής μεταβλητότητας. Η 

παράσταση 8, αναπαριστά γραφικά τις θέσεις των ατόμων των πληθυσμών στο νέο 

σύστημα αξόνων. 

Η πρώτη κύρια συνιστώσα χαρακτηρίζεται από τα μεγάλα θετικά βάρη των 

UTRPEN και EPPEN και από τα μεγάλα αρνητικά βάρη των PRDIEP και PENEPD. 

Σε αυτή την συνιστώσα, μεγάλες θετικές τιμές θα έχουν τα άτομα που έχουν πέος 

μεγαλύτερο από την μήτρα, επίφαλο μεγαλύτερο από το πέος, πρόσθιο τμήμα 
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επίφαλου μικρότερο από το οπίσθιο και διάμετρο πέους αμέσως μετά τον επίφαλο, 

παραπλήσια με την διάμετρο του επίφαλου αμέσως μετά το πέος. Μικρές τιμές σε 

αυτή την συνιστώσα, θα έχουν τα άτομα που το αναπαραγωγικό τους χαρακτηρίζεται 

από τις αντίστροφες σχέσεις των μηκών που αναφέρθηκαν.  

Η δεύτερη κύρια συνιστώσα βαρύνεται ιδιαίτερα από τις μεταβλητές EPDIVE, 

EPPEN και. PENEPD. Επειδή με βάση τις μεταβλητές EPPEN, PENEPD τα άτομα 

ομαδοποιούνται και στην πρώτη κύρια συνιστώσα, τα άτομα που ξεχωρίζουν σε αυτή 

τη συνιστώσα, χαρακτηρίζονται κυρίως από την σχέση του επίφαλου τους με την 

μεταβλητή DIVERLE (άθροισμα μεταβλητών 2+4). 

Με βάση την ερμηνεία που δώσαμε στις κύριες συνιστώσες της ανάλυσης, 

βλέπουμε ότι ως προς την δεύτερη κύρια συνιστώσα οι πληθυσμοί που διακρίνονται 

από τους υπόλοιπους είναι ο πληθυσμός της Εύβοιας και ο πληθυσμός της Κριτσάς 

μαζί με της Παχειάς Άμμου. Οι υπόλοιποι πληθυσμοί ως προς την δεύτερη κύρια 

συνιστώσα δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Διακρίνονται όμως ως προς την πρώτη 

κύρια συνιστώσα. Τα νέφη που μπορούμε να πούμε ότι διακρίνονται είναι τα 

ακόλουθα: 

• Το νέφος που περιλαμβάνει τους πληθυσμούς της Καρπάθου και του 

Γιούχτα (μικ.κελ) 

• Το νέφος που περιλαμβάνει τους πληθυσμούς από την Πάρο και το Μάραθο 

• Το νέφος που περιλαμβάνει τους πληθυσμούς από την Ανώπολη και το 

Γιούχτα (μεγ.κελ.) 

• Το νέφος που περιλαμβάνει τους πληθυσμούς από Ψηλορείτη και Ακρωτήρι  

• Το νέφος που αποτελείται από τον πληθυσμό των Τοπολίων ο οποίος 

τοποθετείται ανάμεσα στα νέφη Ακρωτηρίου-Ψηλορείτη και Ανώπολης-

Γιούχτα (μεγ.κελ.) 

Αυτές οι ομαδοποιήσεις των πληθυσμών φαίνονται ακόμα καλύτερα στην 

γραφική παράσταση 9, όπου ο κάθε πληθυσμός αντιπροσωπεύεται από το μέσο 

άτομο. 
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3.3.5 Ανάλυση Ομάδων χρησιμοποιώντας τους λόγους 

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ομάδων συνοψίζονται στα δενδρογράμματα 

των σχημάτων 9-11 που ακολουθούν. Σαν πηγή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι 

μέσες τιμές των πληθυσμών πάνω στους άξονες των κύριων συνιστωσών. Η 

απόσταση που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ευκλείδια σε όλα τα δενδρογράμματα. 

Στο δενδρόγραμμα του σχήματος 9, χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος της 

U.P.G.M.A. Δημιουργούνται 6 ομάδες. Την πρώτη ομάδα αποτελούν οι πληθυσμοί 

από Πάρο, Μάραθο και Ψηλορείτη, με τους δυο τελευταίους να ενώνονται μεταξύ 

τους. Τη δεύτερη ομάδα αποτελούν οι πληθυσμοί από Ακρωτήρι και Τοπόλια. Την 

τρίτη ομάδα αποτελούν οι πληθυσμοί της Κριτσάς και της Παχειάς Άμμου. Την 

τέταρτη ομάδα δίνουν οι πληθυσμοί από Κάρπαθο και το Γιούχτα (μικ.κελ.). Η 

πέμπτη ομάδα αποτελείται από τους πληθυσμούς της Ανώπολης και του Γιούχτα 

(μεγ.κελ.) και τέλος την έκτη ομάδα αποτελεί ο πληθυσμός της Εύβοιας.  

Στο σχήμα 10 χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος της Complete Linkage και η 

τοπολογία του δέντρου δεν άλλαξε καθόλου. 

Στο σχήμα 11, ο αλγόριθμος της Single Linkage, άλλαξε την τοπολογία σε 2 

σημεία: 1) διέσπασε την ομάδα Ακρωτηρίου-Τοπολίων προς δυο αρκετά κοντινούς 

πληθυσμούς τους οποίους έφερε πολύ κοντά στην ομάδα Πάρος, Μάραθος-

Ψηλορείτης και 2) η ομάδα Γιούχτας (μεγ.κελ.)-Ανώπολη ήρθε πιο κοντά στην ομάδα 

Κριτσάς-Παχειάς Άμμου, δηλαδή έγινε στην ουσία μια αλλαγή θέσεως με την ομάδα 

Κάρπαθος-Γιούχτας (μικ.κελ.). 
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3.4 Συζήτηση 

 

Ξεκινώντας με τις αναλύσεις που αφορούν τις άμεσες μετρήσεις παρατηρούμε 

ότι, τόσο στην ανάλυση κυρίων συνιστωσών, όσο και στην ανάλυση κανονικών 

μεταβλητών, ξεχώρισαν τα ζεύγη της Ανώπολης με το Γιούχτα (μεγ.κελ.), και της 

Κριτσάς με την Παχειά Άμμο. Πολύ κοντά στους πληθυσμούς της Παχειάς Άμμου 

και της Κριτσάς τοποθετείται ο πληθυσμός από την Κάρπαθο. Τους πληθυσμούς του 

Μάραθου και του Ψηλορείτη πλησιάζει αρκετά ο πληθυσμός από τα Τοπόλια. Κοντά 

σε αυτούς τους πληθυσμούς έρχεται ο πληθυσμός από το Ακρωτήρι. Ο πληθυσμός 

του Γιούχτα (μικ.κελ.) διατηρεί μια απόσταση από τον πληθυσμό της Πάρου.  

Σε ότι αφορά την ύπαρξη κάποιου γεωγραφικού πρότυπου που να χαρακτηρίζει 

τις μορφολογικές αποστάσεις των πληθυσμών μελέτης, πρέπει να πούμε ότι το 

αναπαραγωγικό σύστημα δεν δίνει αυτή την εντύπωση. Δηλαδή, οι διαφορές των 

πληθυσμών με βάση το αναπαραγωγικό σύστημα, υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν 

αποτελούν απόκριση στις ιδιαιτερότητες της γεωγραφικής περιοχής που εντοπίζονται.  

Σε όλα τα δενδρογράμματα έχουμε μια σταθερή σχέση μεταξύ των πληθυσμών 

της Παχειάς Άμμου με την Κριτσά και την Κάρπαθο (ομάδα 1). Σταθερή είναι και η 

σχέση των πληθυσμών Ακρωτηρίου, Μάραθου και Ψηλορείτη καθώς και των 

πληθυσμών του Γιούχτα (μεγ.κελ) και Ανώπολης (ομάδα 2). Ο πληθυσμός του 

Γιούχτα (μικ.κελ.) εμφανίζεται σταθερός ως προς το σε ποια ομάδα ανήκει, όμως η 

θέση του μέσα στην ομάδα που εντάσσεται δεν είναι σταθερή. Η Πάρος εντάσσεται 

μέσα στην δεύτερη ομάδα ή πιο κοντά σε αυτή. Ο πληθυσμός από τα Τοπόλια 

φαίνεται να είναι πιο κοντά στην Πάρο ή στην ομάδα που εντάσσεται η Πάρος. Ο 

πληθυσμός από την Εύβοια δείχνει να έχει μεγαλύτερη σχέση με τον πληθυσμό από 

τα Τοπόλια ή με την ομάδα στην οποία εντάσσονται τα Τοπόλια. Τέλος το ζευγάρι 

της Ανώπολης και του Γιούχτα (μεγ.κελ), δείχνουν να έχουν μεγαλύτερη σχέση με 

τον πληθυσμό της Εύβοιας. 

Δηλαδή, η εικόνα της ομαδοποίησης των πληθυσμών, που παίρνει κανείς με τις 

τρεις διαφορετικές αναλύσεις, δεν διαφέρει. 

Οι κρητικοί πληθυσμοί σε αυτή την ανάλυση, δημιουργούν τις εξής ομάδες: Η 

πρώτη ομάδα αποτελείται από τους πληθυσμούς της Κριτσάς και της Παχειάς Άμμου. 

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τους πληθυσμούς Ακρωτήρι, Μάραθο, Ψηλορείτη 

και Γιούχτα (μικ.κελ.). Τη τρίτη ομάδα αποτελούν οι πληθυσμοί της Ανώπολης και 
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του Γιούχτα (μεγ.κελ.), η οποία πλησιάζει περισσότερο με τη δεύτερη ομάδα. Την 

τέταρτη ομάδα αποτελεί ο πληθυσμός των Τοπολίων μόνος του, ο οποίος όμως 

δείχνει μεγάλη σχέση με τη δεύτερη ομάδα. Η Κάρπαθος εντάσσεται μέσα στην 

πρώτη ομάδα των κρητικών πληθυσμών. Η Πάρος εντάχθηκε στην δεύτερη ομάδα ή 

πλησιάζει σε αυτήν. Ενώ ο πληθυσμός της Εύβοιας δείχνει μεγαλύτερη σχέση με την 

τρίτη ομάδα.  

Στις αναλύσεις με τη χρησιμοποίηση των άμεσων μετρήσεων, η πρώτη κύρια 

συνιστώσα της ανάλυσης κυριών συνιστωσών, ήταν μια έκφραση του μεγέθους του 

αναπαραγωγικού συστήματος. Θέλοντας να απαλλαγεί η ανάλυση μας από τον 

παράγοντα της τυχαίας μεταβλητότητας του αναπαραγωγικού, πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση κυρίων συνιστωσών με χρήση μονάχα των λόγων κάποιων μετρήσεων. Από 

αυτή την ανάλυση τα αποτελέσματα τα οποία παίρνουμε διαφοροποιούνται αρκετά. 

Από τις γραφικές παραστάσεις 6 (άμεσες μετρήσεις) και 9 (λόγοι μετρήσεων) που 

κάθε πληθυσμός αναπαριστάται με το μέσο του άτομο, προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες 

διαφορές μεταξύ των δυο αναλύσεων αφορούν: 1) στον πληθυσμό του Γιούχτα, όπου 

πλέον στην ανάλυση με τους λόγους, εμφανίζεται πολύ κοντά με τον πληθυσμό της 

Καρπάθου, 2) στον πληθυσμό της Καρπάθου που απομακρύνεται από την ομάδα της 

Κριτσάς και της Παχειάς Άμμου και 3) στον πληθυσμό του Ψηλορείτη που 

απομακρύνθηκε από τον πληθυσμό της Πάρου και τοποθετήθηκε πιο κοντά στον 

πληθυσμό του Ακρωτηρίου. Οι υπόλοιποι πληθυσμοί έχουν διατηρήσει τις σχέσεις 

τους με τους άλλους, πλησιάζοντας όμως πιο πολύ μεταξύ τους. 

Αν παρατηρήσουμε τα δενδρογράμματα που στηρίζονται στις άμεσες μετρήσεις 

(6-8) και αυτά που προέκυψαν από την ανάλυση με χρήση των λόγων (9-11), θα 

διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν κάποια σταθερά ζευγάρια, γεγονός που φανερώνει την 

μεγάλη ομοιότητα των πληθυσμών που μετέχουν στα ζευγάρια, στο αναπαραγωγικό 

σύστημα. Αυτά τα ζευγάρια είναι Κριτσά-Παχειά Άμμος, Γιούχτας (μεγ.κελ.)-

Ανώπολη, Μάραθος-Ψηλορείτης. Ειδικά για το ζευγάρι Κριτσά-Παχειά Άμμο, δεν 

υπάρχει καμία αμφιβολία γιατί υπέρ αυτής της ομοιότητας συνηγορεί και η ανάλυση 

κανονικών μεταβλητών. Σε ότι αφορά στους υπόλοιπους πληθυσμούς τα νέα στοιχεία 

που προκύπτουν με την χρήση των λόγων των μετρήσεων είναι: 1) τα ζευγάρια 

Κάρπαθου-Γιούχτα και Ακρωτηρίου-Τοπολίων, 2) η πιο σταθερή τοποθέτηση των 

υπόλοιπων πληθυσμών μέσα σε κάποιες ομάδες.  

Σε ότι αφορά την ειδοδιαγνωστική δυνατότητα του αναπαραγωγικού 

συστήματος, από την πρώτη ανάλυση (ανάλυση με τις άμεσες μετρήσεις) φαίνεται ότι 
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δεν είναι και τόσο αποτελεσματική. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις, παρά το ότι 

επιλέχθηκαν μέσα από ένα ευρύτερο σύνολο μετρήσεων, επειδή έδωσαν την πιο 

ικανοποιητική ομαδοποίηση των ατόμων των πληθυσμών στην ανάλυση κυρίων 

συνιστωσών, δεν ήταν σε θέση να οριοθετήσουν τους πληθυσμούς. Έτσι, τα όρια 

κάποιων πληθυσμών με βάση το αναπαραγωγικό, συνέχιζαν να συγχέονται. 

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι διαφορές στο αναπαραγωγικό σύστημα των 

πληθυσμών δεν μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια μιας γεωγραφικής τοπολογίας 

των πληθυσμών. Το χαμηλό ποσοστό σωστής ταξινόμησης (πίνακας 7), που είχαν 

ορισμένοι πληθυσμοί στην ανάλυση κανονικών μεταβλητών, υποδηλώνει ότι το 

αναπαραγωγικό σύστημα έχει σε αυτούς τους πληθυσμούς πολύ μεγάλη 

ενδοπληθυσμιακή μεταβλητότητα. Το γεγονός ότι σε κάποιους πληθυσμούς, το 

αναπαραγωγικό σύστημα με αυτή την ανάλυση, εμφανίζεται οριοθετημένο μέσα σε 

κάποια πλαίσια, ενώ σε κάποιους άλλους εμφανίζεται με αρκετά χαλαρά όρια, αφήνει 

ανοιχτή την υπόθεση που είχε διατυπώσει και η Βαρδινογιάννη (προσωπική 

επικοινωνία), ότι κάποιοι πληθυσμοί του γένους Mastus πιθανότατα να βρίσκονται σε 

ενεργή εξελικτική διαδικασία.  

Με τη χρήση των λόγων, πήραμε μια πιο αυστηρή εικόνα των πληθυσμών σε 

ότι αφορά το αναπαραγωγικό τους σύστημα και έτσι τα όρια των πληθυσμών 

περιορίστηκαν και οι πληθυσμοί ήρθαν πιο κοντά. Η μεγάλη μεταβλητότητα 

ορισμένων χαρακτήρων του αναπαραγωγικού που μπορεί να οφείλονταν και σε 

τελείως τυχαίους παράγοντες, έπαψε να δημιουργεί πρόβλημα και κάθε πληθυσμός 

πήρε μια ξεκάθαρη θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Προέκυψαν κάποιες ομάδες 

πληθυσμών που διατηρούν τις αποστάσεις και τις σχέσεις μεταξύ τους ανεξάρτητα 

από τη στατιστική ανάλυση που ακολουθείται ή/και από τον αλγόριθμο που 

χρησιμοποιήθηκε. Αυτό αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη, ότι οι πραγματικές σχέσεις 

μεταξύ των πληθυσμών, με βάση το αναπαραγωγικό σύστημα, έχουν προσεγγιστεί 

ικανοποιητικά και παράλληλα κάνει πιο δύσκολη την αποδοχή της άποψης για 

ενεργές εξελικτικές διαδικασίες στο γένος Mastus, τουλάχιστον για τους πληθυσμούς 

αυτής της μελέτης. 

Σε παρόμοια μελέτη του γένους Trichia, ο Naggs (1985) καταλήγει ότι η 

προσέγγιση με την πολυμεταβλητή ανάλυση των χαρακτήρων του αναπαραγωγικού, 

είναι αυτή που μπορεί να αποδώσει τις μορφολογικές σχέσεις των πληθυσμών. Στην 

ίδια μελέτη, η χρήση των λόγων των μετρήσεων του αναπαραγωγικού δίνει παρόμοια 

αποτελέσματα με τις άμεσες μετρήσεις και τις ίδιες ομαδοποιήσεις στο δυσδιάστατο 
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γράφημα της ανάλυσης κανονικών μεταβλητών. Ο Kempermann (1992), μελετώντας 

αντιπρόσωπους του γένους Albinaria από τα Ιόνια νησιά, χρησιμοποιεί ποσοτικούς 

χαρακτήρες του αναπαραγωγικού συστήματος σε μια πολυμεταβλητή ανάλυση και 

καταλήγει ότι αυτοί οι χαρακτήρες, έχουν μεγαλύτερη σημασία για την συστηματική 

του γένους από ότι έχουν οι ποιοτικοί χαρακτήρες του αναπαραγωγικού.  

Η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε εδώ, διαφέρει αρκετά από την προσέγγιση 

που πραγματοποίησε ο Heller (1976) στα τάξα του Αιγαίου και ο Maassen (1995) στα 

κρητικά τάξα. Η περιγραφική χρησιμοποίηση του αναπαραγωγικού, δύσκολα μπορεί 

να δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα της ταυτότητας του αναπαραγωγικού του κάθε 

ατόμου. Στην πολυμεταβλητή ανάλυση έγινε εμφανές ότι η μεγάλη ενδοπληθυσμιακή 

μεταβλητότητα του αναπαραγωγικού δεν επιτρέπει αυστηρή οριοθέτηση των 

πληθυσμών. Αποτέλεσμα της μεταβλητότητας αυτής είναι οι πληθυσμοί να μην 

εμφανίζουν σταθερές σχέσεις μεταξύ τους. Αυτή η σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ 

των πληθυσμών έγινε εμφανής με την χρήση των λόγων των μετρήσεων, οι οποίοι 

εξασφάλισαν την αναίρεση του παράγοντα τύχη στη μεταβλητότητα του 

αναπαραγωγικού και οδήγησαν σε ομαδοποιήσεις πληθυσμών ανεξάρτητα από το 

μέγεθος του αναπαραγωγικού. Συνεπώς τα αποτελέσματα που στηρίζονται στους 

λόγους των μετρήσεων, θεωρούνται περισσότερο αξιόπιστα παρά ότι επί της ουσίας, 

οι δύο προσεγγίσεις δεν ήρθαν σε αντίθεση, αλλά συμπλήρωσαν η μια την άλλη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

 

ΟΙ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Mastus 
 

4.1 Εισαγωγή  

 

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, δεν είναι μόνο τα γνωρίσματα του 

αναπαραγωγικού, που αναφέρει ο Pilsbry (1893), συστηματικώς αξιόλογα, αλλά 

υπάρχουν και άλλα. Ο σπερματοφόρος για παράδειγμα, συχνά αποτελεί 

ειδοδιαγνωστικό χαρακτήρα και νέα είδη έχουν αναγνωριστεί με βάση την 

μορφολογία του σπερματοφόρου (Davies, 1979). Μια πολύ σημαντική εργασία για 

την σημασία του σπερματοφόρου ως συστηματικό γνώρισμα, είναι αυτή του Wiktor 

(1987). Στηριζόμενος στο χαρακτήρα σπερματοφόρο, ο Wiktor διέκρινε διαφορετικά 

είδη μέσα στην οικογένεια Milacidae. 

Σε αυτή την εργασία ο Wiktor αναφέρει, ότι οι σπερματοφόροι στην οικογένεια 

που μελέτησε είχαν αρκετά έντονες διαφορές ώστε αναμφίβολα αποτελούν διακριτά 

χαρακτηριστικά του είδους στο οποίο ανήκουν. Μάλιστα υποστηρίζει ότι αυτό ισχύει 

και στην περίπτωση άλλων τάξων πολύ με όμοια εξωτερική εμφάνιση και δομή του 

αναπαραγωγικού, αλλά με διαφορές σε μη διακριτά μορφολογικά χαρακτηριστικά, σε 

κατανομές και σε οικολογικές απαιτήσεις. 

Όσο αφορά στη μεταβλητότητα του σπερματοφόρου μέσα στο είδος, ο Wiktor 

υποστηρίζει ότι όλα τα χαρακτηριστικά του σπερματοφόρου μπορούν να ποικίλουν, 

εκτός από το σχήμα του γενικά, το σχήμα των αγκίστρων και τη διευθέτησή τους 

στην επιφάνεια του σπερματοφόρου. 

Οι σπερματοφόροι στην οικογένεια που εξέτασε ο Wiktor, επέτρεψαν τη 

διάκριση σε επίπεδο είδους και παράλληλα επέτρεψαν τη διαπίστωση μορφολογικών 

διαφορών που μέχρι τώρα δεν ήταν διακριτές. Τέλος, ο ερευνητής καταλήγει ότι οι 

σπερματοφόροι παρέχουν ένα μορφολογικό φράγμα στην διαειδική αναπαραγωγή. 

 Ο Mordan το 1986, σε μια εργασία γύρω από τα Enidae της Νότιας Αραβίας, 

υποστηρίζει ότι παρά το ότι είναι αρκετά δελεαστικό να υποθέσει κανείς, ότι ο 

σπερματοφόρος είναι ένας ενισχυτικός παράγοντας ή ο κύριος παράγοντας κάποιας 

μορφής απομόνωσης ειδών, άμεση συσχέτιση δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Σε αυτή την 

εργασία ο Mordan, διαπίστωσε ότι μόνο τα είδη ενός γένους προσδιορίζονταν 
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καλύτερα, όταν η διάκριση γινόταν με βάση τη μορφολογία του σπερματοφόρου, κάτι 

το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι τελικά σε κάποιες περιπτώσεις, ο σπερματοφόρος 

μπορεί να παίζει ρόλο στην απομόνωση ειδών. 

Άλλος ερευνητής ο οποίος ασχολήθηκε με τη διάκριση ειδών στηριζόμενος 

στον σπερματοφόρο, είναι ο Maassen (1995) ο οποίος εντόπισε την εργασία του στο 

γένος Mastus στην Κρήτη. Ο Maassen, υποστηρίζει ότι ενώ το αναπαραγωγικό 

σύστημα των διαφόρων ειδών, δεν είναι διακριτό γνώρισμα και απλά ομαδοποιεί τα 

κρητικά τάξα σε δυο μεγάλες ομάδες, ανάλογα με το αν διαθέτουν ή όχι απόφυση 

σπερματοθήκης, ο σπερματοφόρος, αντίθετα, δίνει πάντα λύση.  

Μέσα στα πλαίσια της διερεύνησης του πιο αξιόπιστου συστηματικού 

γνωρίσματος για το γένος Mastus εξετάστηκαν και οι σπερματοφόροι των 

πληθυσμών που μελετήθηκαν. Από προηγούμενη ερευνητική δουλειά (Parmakelis, 

Mylonas & Vardinoyiannis, 1997) που παρουσιάστηκε στο 12ο Παγκόσμιο 

Μαλακολογικό Συνέδριο του Μονάχου, είχαν προκύψει πολλά ερωτήματα που 

αφορούσαν τον σπερματοφόρο. Κάποια από αυτά απαντήθηκαν σε αυτή την διατριβή 

με την οργάνωση κατάλληλων δειγματοληψιών.  

Στο σχήμα 9 που ακολουθεί, παρατίθενται χαρακτηριστικοί σπερματοφόροι από 

την οικογένεια των Milacidae και από το γένος Mastus.  
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4.2 Υλικά-μέθοδοι 

 

Εκτός των σταθμών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στα προηγούμενα κεφάλαια, 

πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες και σε άλλες περιοχές. Οι επιπλέον 

δειγματοληψίες αποσκοπούσαν στο να συλλεχθούν αρκετά άτομα την ώρα που 

ζευγάρωναν, ώστε να διαπιστωθεί: 

1. αν η μορφολογία των σπερματοφόρων διαφέρει στα δυο άτομα του ζευγαριού. 

2. αν η ανταλλαγή σπερματοφόρων είναι ταυτόχρονη ή όχι. 

3. αν σε κάθε σύζευξη τα δυο άτομα ανταλλάσσουν ένα ή περισσότερους 

σπερματοφόρους.  

4. η χρονική στιγμή και η θέση παραγωγής του σπερματοφόρου. Για να 

εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια συνολική εικόνα για την παραγωγή του 

σπερματοφόρου, τα ζευγάρια μαζεύονταν σε διαφορετικά στάδια της σύζευξης. 

Δηλαδή, κάποια ζευγάρια συλλέγονταν αμέσως μόλις εντοπίζονταν, ενώ κάποια 

άλλα αφήνονταν να ολοκληρώσουν και κατόπιν συλλέγονταν. Όλα τα ζευγάρια 

τοποθετούνταν αμέσως μετά την συλλογή τους σε 100 % αιθανόλη. Αυτή η 

ενέργεια αποσκοπούσε στον άμεσο θάνατο του ζώου, ώστε να αποφύγουμε την 

πιθανότητα τα άτομα του ζευγαριού να διαλύσουν ή να μετακινήσουν τους 

σπερματοφόρους τους. 

Ο πίνακας 1 περιλαμβάνει τους σταθμούς από τους οποίους προήλθαν τα 

ζευγάρια, το πλήθος των ζευγαριών και την ημερομηνία συλλογής. Στον πίνακα 2 

παρατίθενται, οι σταθμοί στους οποίους έγινε διερεύνηση της αξίας του 

σπερματοφόρου ως συστηματικό γνώρισμα, τα άτομα που εξετάστηκαν και ο αριθμός 

των σπερματοφόρων που βρέθηκαν. Η σύγκριση των σπερματοφόρων έγινε, μετά από 

παρατήρηση τους στο οπτικό στερεοσκόπιο και σχεδιασμό τους με την βοήθεια της 

camera lucida, (σχήματα 10-26). Μια παρατήρηση που πρέπει να κάνω εδώ, είναι ότι 

σε όλα τα σχήματα, τα διαστήματα στις κλίμακες αντιστοιχούν σε 1 χιλιοστό του 

μέτρου. 

 
Πίνακας 1. Πληθυσμοί από τους οποίους προήλθαν τα 
ζευγάρια και αριθμός ζευγαριών 

Α/Α Περιοχή Ημερομηνία 
συλλογής 

Αριθμός 
ζευγαριών 

1 

Κρήτη, 

Ν.Ηρακλείου,Ταλέα Όρη, 

Μάραθος. 

18/11/1997 1 
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2 
Κρήτη, Ν.Ηρακλείου 

Γιούχτας (μεγ.κελ.). 
11/12/1997 1 

3 

Κρήτη, Ν.Ηρακλείου 

Αμπελούζος προς Πλουτή 

(Μεσσαρά). 

15/11/1997 1 

4 
Κρήτη, Ψηλορείτης 1300-

1400μ πάνω από Βισταγή. 
4/11/1997 2 

 

5* 

Κρήτη, Ν.Χανίων, 

Τοπόλια προς 

Κουτσοματάδος, είσοδος 

φαραγγιού κάτω από την 

Αγ. Σοφία. 

23/11/1997 1 

6** 
Κρήτη, Ν.Ηρακλείου, 

Γιούχτας (μικ.κελ.). 

20/10/1997-

25/11/1997 
7 

7 
Κρήτη, Ν.Λασιθίου, 

Μονή Τοπλού προς Βάϊ. 
4/12/1997 3 

8 
Κρήτη, Ν.Λασιθίου, 

Αθερινόλακος. 
9/11/1997 1 

9 

Κρήτη, Ν.Ηρακλείου, 

Παναγιά προς Μορόνι 

(Μεσσαρά). 

19/11/1997 1 

10*** 

Κρήτη, Ν.Λασιθίου, στον 

δρόμο προς Παχειά Άμμο, 

5.2 χμ. μετά την 

Αμμουδάρα. (μεγ.κελ.) 

27/11/1997 1 

∗Επεξηγήσεις στην υποσημείωση 
 

Πίνακας 2. Πληθυσμοί στους οποίους έγιναν ανατομές και ο αριθμός ατόμων που χρησιμοποιήθηκαν 
και αριθμός σπερματοφόρων που βρέθηκαν 

Α/Α Περιοχή 
Μορφή 

κελύφους Αριθμός ατόμων 
Αριθμός 

σπερμ/ρων και 
κατάσταση τους 

1 
Ν.Κυκλάδων, 

ν.Πάρος, Πούντα. Mastus etuberculatus 20 
3 ολόκληροι,  

1 διαλυμένος 

2 

Κρήτη, 

Ν.Χανίων, Ακρωτήρι 

Χανίων, μεταξύ 

Αγ.Τριάδας και Μονής 

Γκουβερνέτου. 

 
Mastus olivaceus 

8 

3 ολόκληροι, 

 6 διαλυμένοι 

3 

Ν. 

Δωδεκανήσων, 

ν.Κάρπαθος, Πηγάδια 

Λειβάδι. 

Mastus turgidus 20 

27 ολόκληροι,  

11 διαλυμένοι 

                                                 
∗ *Σε αυτό τον πληθυσμό βρέθηκε ένα άτομο το οποίο έφερε δύο σπερματοφόρους σχεδόν έξω από το κέλυφος του. 
**Τα 7 ζευγάρια είναι συνολικά από όλες τις δειγματοληψίες που έγιναν σε αυτό τον σταθμό. 
***Το ζευγάρι αυτό δεν είναι του ίδιου πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε στο κεφάλαιο του αναπαραγωγικού, αλλά του 
συμπάτριου του που αποτελείται από άτομα με πολύ μεγαλύτερα κελύφη. 
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4 

Εύβοια, 5,2 χμ. 

μετά την Πάνω Στενή 

Διρφύος. 
Mastus dirphicus 2 

2 περίπου διαλυμένοι 

5 

Κρήτη, 

Ν.Ηρακλείου,Ταλέα Όρη, 

Μάραθος. 

 
Mastus cretensis 

10 

7 ολόκληροι,  

12 διαλυμένοι 

6 
Κρήτη, 

Ν.Ηρακλείου Γιούχτας. 

Mastus 

cretensis-etuberculatus 

(μεγάλα κελύφη) 

10 

5 περίπου διαλυμένοι 

7 

Κρήτη, 

Ν.Ηρακλείου Ανώπολη, 

κοντά στο νεκροταφείο. 

 

Mastus 

cretensis-etuberculatus 

13 

3 περίπου διαλυμένοι 

8 

Κρήτη, 

Ψηλορείτης 1300-1400μ 

πάνω από Βισταγή. 
Mastus cretensis 9 

7 ολόκληροι,  

2 διαλυμένοι 

9 

Κρήτη, 

Ν.Χανίων, Τοπόλια προς 

Κουτσοματάδος, είσοδος 

φαραγγιού κάτω από την 

Αγ. Σοφία. 

 

Mastus 

cretensis-olivaceus 

15 

5 ολόκληροι, 

 7 διαλυμένοι 

10 
Κρήτη, 

Ν.Ηρακλείου, Γιούχτας. 

Mastus 

olivaceus (μικρά κελύφη) 
20 

4 ολόκληροι, 

 8 διαλυμένοι 

11 

Κρήτη, 

Ν.Λασιθίου, 1 χμ. μετά 

την Κριτσά. 
Mastus olivaceus 7 

3 ολόκληροι,  

1 διαλυμένος 

12 

Κρήτη, 

Ν.Λασιθίου, στον δρόμο 

προς Παχειά Άμμο, 5.2 

χμ. μετά την Αμμουδάρα. 

Mastus 

olivaceus 
7 

4 ολόκληροι,  

1 διαλυμένος 
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4.3 Αποτελέσματα 

 

4.3.1 Ανατομές στα ζευγάρια 

 

Συνολικά εξετάστηκαν 19 ζευγάρια. Σε ένα μόνο από τα συλλεχθέντα ζευγάρια 

δεν βρέθηκε σπερματοφόρος σε κανένα από τα δυο άτομα. Αυτό το ζευγάρι είναι από 

τον Μάραθο. Στα υπόλοιπα ζευγάρια βρέθηκαν σπερματοφόροι που περιγράφονται 

συνοπτικά στον πίνακα 3, αλλά αναλυτικότερα έχουμε:  

1. Πληθυσμός Γιούχτα (μεγ.κελ.): Το ζευγάρι αυτό αφέθηκε να ολοκληρώσει 

την σύζευξη και κατόπιν συλλέχθηκε. Βρέθηκε από ένας σπερματοφόρος σε 

κάθε άτομο. Ο σπερματοφόρος ήταν μέσα στην σπερματοθήκη (τα άτομα αυτού 

του πληθυσμού δεν έχουν απόφυση σπερματοθήκης) και στα δύο άτομα. 

Περιγραφή σπερματοφόρου: Ο σπερματοφόρος είναι πολύ μεγάλος. Φέρει 

τέσσερα κατά πλάτος ελάσματα τα οποία είναι πολύ έντονα. Τα κατά πλάτος 

ελάσματα διατρέχουν το κομμάτι του σπερματοφόρου το οποίο αντιστοιχεί στο 

οπίσθιο τμήμα του επίφαλου και ξεκινούν από ένα λεπτό σχετικά άγκιστρο και 

μετά. Το χοντρό κομμάτι του σπερματοφόρου είναι σε αυτή την περίπτωση 

πολύ πιο λεπτό από το άλλο κομμάτι και πολύ πιο κοντό. Το κομμάτι που φέρει 

τα ελάσματα αναδιπλώνεται έντονα και δίνει πάνω από τρεις σπείρες, ενώ η 

διατομή του είναι τετράγωνη. Το άκρο του λεπτού κομματιού είναι λίγο 

οδοντωτό, (σχήμα 10). 

2. Πληθυσμός στον δρόμο από Αμπελούζο προς Πλουτή: Τα άτομα αυτά του 

ζευγαριού συλλέχθηκαν πριν αποχωριστούν. Τα δύο άτομα έφεραν από ένα 

σπερματοφόρο το καθένα. Οι σπερματοφόροι ήταν μέσα στην απόφυση της 

σπερματοθήκης. Περιγραφή σπερματοφόρου: Αμέσως μετά το άγκιστρο 

ακολουθούν 5-6 κατά πλάτος ελάσματα τα οποία δίνουν την θέση τους σε κατά 

μήκος έλασμα που βαδίζει ανάμεσα σε δυο άλλα λιγότερο αισθητά κατά μήκος 

ελάσματα. Το πρώτο κατά πλάτος έλασμα ξεκινά από τη βάση του αγκίστρου. 

Το λεπτό κομμάτι κάνει 1-1 ½ περιελίξεις και το άκρο του είναι λίγο οδοντωτό. 

Οι σπερματοφόροι των δύο ατόμων διέφεραν ελάχιστα στις δομές του λεπτού 

τμήματος του σπερματοφόρου. Ο ένας από αυτούς, μετά τα κατά πλάτος 

ελάσματα έμοιαζε να φέρει αγκάθια που έφταναν ως το σημείο που το λεπτό 

τμήμα του σπερματοφόρου ξεκινούσε την περιέλιξη, (σχήμα 11). 
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3. Πληθυσμός Ψηλορείτη: Πρώτο ζευγάρι: Τα δυο άτομα συλλέχθηκαν αφού 

ολοκλήρωσαν την σύζευξη. Το ένα άτομο έφερε ένα ολόκληρο σπερματοφόρο 

στην απόφυση της σπερματοθήκης και άλλον ένα διαλυμένο πάλι στην 

απόφυση, ενώ το δεύτερο έφερε μόνο ένα σπερματοφόρο στην απόφυση. Οι 

σπερματοφόροι των δύο ατόμων ήταν πανομοιότυποι. Περιγραφή 

σπερματοφόρου: Αμέσως μετά το άγκιστρο ακολουθούν 4 κατά πλάτος 

ελάσματα. Το πρώτο κατά πλάτος έλασμα ξεκινάει από την ρίζα του άγκιστρο. 

Μετά τα κατά πλάτος ελάσματα ακολουθούν 1 κατά μήκος έλασμα που βαδίζει 

ανάμεσα σε δύο λιγότερο έντονα κατά μήκος ελάσματα. Το λεπτό άκρο 

περιελίσσεται 1 ½- 2 φορές και το άκρο του είναι λίγο οδοντωτό. Δεύτερο 

ζευγάρι: Το ζευγάρι αυτό συλλέχθηκε πριν τα δυο άτομα αποχωριστούν. Το 

ένα άτομο έφερε ένα ολόκληρο σπερματοφόρο στην απόφυση και άλλον ένα 

διαλυμένο πάλι στην απόφυση, ενώ το δεύτερο άτομο έφερε ένα σπερματοφόρο 

μέσα στην απόφυση. Οι σπερματοφόροι των δύο ατόμων είναι πανομοιότυποι. 

Περιγραφή σπερματοφόρου: Ο σπερματοφόρος αυτών των ατόμων μοιάζει με 

αυτό του προηγούμενου ζευγαριού, όμως μετά τα κατά πλάτος ελάσματα 

εμφανίζουν αγκάθια που φτάνουν ως το άκρο του λεπτού κομματιού, (σχήμα 

12). 

4. Πληθυσμός Τοπολίων: Ζευγάρι: κάθε ένα άτομο του ζευγαριού έφερε ένα 

σπερματοφόρο. Ο σπερματοφόρος και στα δύο άτομα ήταν ο μισός περίπου 

μέσα στον επίφαλο και ο άλλος μισός μέσα στο πέος. Κατά πάσα πιθανότητα τα 

άτομα συλλέχθηκαν λίγο πριν ολοκληρώσουν την σύζευξη. Οι σπερματοφόροι 

των δυο ατόμων ήταν πανομοιότυποι. Περιγραφή σπερματοφόρου: Αμέσως 

μετά το άγκιστρο ακολουθούσαν 4-6 κατά πλάτος ελάσματα. Το πρώτο κατά 

πλάτος έλασμα ξεκινούσε από την ρίζα του αγκίστρου. Τα κατά πλάτος 

ελάσματα έδιναν την θέση τους σε ένα κατά μήκος έλασμα που βάδιζε ανάμεσα 

σε δύο λιγότερο έντονα ελάσματα. Το λεπτό άκρο του σπερματοφόρου 

περιελισσόταν κατά 2-2 ½ σπείρες και το άκρο του ήταν οδοντωτό, (σχήμα 13). 

Μονήρες άτομο : Βρέθηκαν 2 σπερματοφόροι στο στόμιο του κελύφους του, 

παρά το ότι δεν μετείχε σε σύζευξη και επιπρόσθετα ένας σπερματοφόρος 

διαλυμένος στην απόφυση. Το άτομο αυτό πιθανότητα απομακρύνθηκε 

απότομα από το σύντροφό του κατά τη στιγμή της ανταλλαγής των 

σπερματοφόρων για αυτό και βρέθηκε με δύο σπερματοφόρους στο στόμιο του 

κελύφους. Οι 2 σπερματοφόροι ήταν πανομοιότυποι μεταξύ τους και έμοιαζαν 
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αρκετά με αυτούς του άλλου ζευγαριού. Η κύρια διαφορά με τους 

σπερματοφόρους του ζευγαριού που βρέθηκε, είναι ότι δεν φαίνονται τα δύο 

λιγότερο έντονα κατά μήκος ελάσματα. 

5. Πληθυσμός Γιούχτα (μικ.κελ): Ζευγάρι πρώτο: Το ζευγάρι αυτό συλλέχθηκε 

πριν τα δυο άτομα ολοκληρώσουν την σύζευξη. Και τα δυο άτομα έφεραν από 

έναν σπερματοφόρο. Στο ένα άτομο ο σπερματοφόρος ήταν μέσα στο πέος, το 

οποίο ήταν σχεδόν έξω από τη γεννητική οπή, ενώ στο άλλο άτομο ο 

σπερματοφόρος ήταν σχεδόν έξω από την γεννητική οπή. Περιγραφή 

σπερματοφόρου: Ο σπερματοφόρος μετά το άγκιστρο φέρει το λιγότερο 5-7 

κατά πλάτος ελάσματα τα οποία βαθμιαία γίνονται αγκάθια τα οποία βαδίζουν 

επάνω σε έλασμα. Τα αγκάθια σβήνουν προς το τέλος του σπερματοφόρου έτσι 

ώστε έχουμε μόνο το κατά μήκος έλασμα. Το πρώτο κατά πλάτος έλασμα δεν 

είναι συνέχεια του αγκίστρου. Το λεπτό τμήμα δεν αναδιπλώνεται και το άκρο 

του είναι οδοντωτό. Οι δύο σπερματοφόροι διέφεραν στο πλήθος των αγκαθιών 

μετά τα κατά πλάτος ελάσματα, (σχήμα 14). Ζευγάρι δεύτερο: Συλλέχθηκε 

αφού αποχωρίστηκαν τα άτομα. Βρέθηκε ένας σπερματοφόρος σε κάθε άτομο, 

μέσα στην απόφυση της σπερματοθήκης. Οι σπερματοφόροι αυτού του 

ζευγαριού ήταν όπως και του προηγούμενου. Το ένα άτομο είχε σπερματοφόρο 

ο οποίος μετά τα κατά πλάτος ελάσματα, έφερε αγκάθια που έφταναν μέχρι 

λίγο πριν το τέλος του. Του δεύτερου ατόμου ο σπερματοφόρος δεν έφερε 

καθόλου αγκάθια μετά τα κατά πλάτος ελάσματα. Ζευγάρι τρίτο: Και αυτό το 

ζευγάρι συλλέχθηκε αφού ολοκληρώθηκε η σύζευξη .Το ένα άτομο έφερε ένα 

σπερματοφόρο στην απόφυση και το δεύτερο άτομο έφερε 2 σπερματοφόρους 

στην απόφυση. Ο ένας ήταν διαλυμένος και ο άλλος ολόκληρος. Οι δυο 

σπερματοφόροι ήταν πανομοιότυποι μεταξύ τους και με τους σπερματοφόρους 

των προηγούμενων ζευγαριών που έφεραν μικρό αριθμό αγκαθιών μετά τα 

κατά πλάτος ελάσματα. Ζευγάρι τέταρτο: Συλλέχθηκε πριν αποχωριστούν. 

Στο ένα άτομο βρέθηκαν ένας ολόκληρος σπερματοφόρος και θραύσμα του 

λεπτού άκρου ενός δεύτερου σπερματοφόρου, μέσα στην απόφυση της 

σπερματοθήκης. Στο δεύτερο άτομο, βρέθηκαν δύο σπερματοφόροι, ο ένας 

ολόκληρος μέσα στην απόφυση και ο άλλος διαλυμένος μέσα στην 

σπερματοθήκη. Οι σπερματοφόροι και των δυο ατόμων είναι όμοιοι με τους 

σπερματοφόρους των υπόλοιπων ζευγαριών. Στο πρώτο άτομο, το λεπτό άκρο 

του ολόκληρου σπερματοφόρου μετά τα κατά πλάτος ελάσματα, έφερε αγκάθια 
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που μόλις διακρινόταν, ενώ το θραύσμα του λεπτού άκρου έφερε πολύ έντονα 

αγκάθια. Ο σπερματοφόρος του δεύτερου ατόμου έμοιαζε, σε ότι αφορά το 

λεπτό του άκρο, με το θραύσμα του λεπτού άκρου που βρέθηκε στο πρώτο 

άτομο. Ζευγάρι πέμπτο: Συλλέχθηκε πριν αποχωριστούν. Το ένα άτομο, έφερε 

1 σπερματοφόρο στην απόφυση και το άλλο 2 εκ των οποίων ο ένας, ήταν 

διαλυμένος. Οι δύο σπερματοφόροι ήταν πανομοιότυποι μεταξύ τους και με 

τους υπόλοιπους των ζευγαριών του Γιούχτα, που φέρουν έντονα αγκάθια μετά 

τα κατά πλάτος ελάσματα. Ζευγάρι έκτο: Και τα δυο άτομα φέρουν από ένα 

σπερματοφόρο μέσα στην απόφυση. Οι σπερματοφόροι είναι πανομοιότυποι 

μεταξύ τους και με τους υπόλοιπους του Γιούχτα που φέρουν αγκάθια που 

σβήνουν πολύ γρήγορα. Το ζευγάρι αυτό συλλέχθηκε αφού ολοκληρώθηκε η 

σύζευξη. Ζευγάρι έβδομο: Το ένα άτομο φέρει δυο σπερματοφόρους στην 

απόφυση και το άλλο τρεις. Από τους δυο σπερματοφόρους του πρώτου ατόμου 

μόνο ο ένας είναι ολόκληρος, ενώ στο δεύτερο άτομο ολόκληρος είναι ο ένας 

από τους τρεις σπερματοφόρους. Οι σπερματοφόροι αυτών των ατόμων είναι 

πανομοιότυποι με τους σπερματοφόρους του προηγούμενου ζευγαριού. Το 

ζευγάρι αυτό συλλέχθηκε ενώ τα άτομα δεν είχαν αποχωριστεί ακόμα. 

6. Πληθυσμός Αθερινόλακου: Το ένα άτομο του ζευγαριού έφερε 2 

σπερματοφόρους, ένα ολόκληρο και ένα διαλυμένο στην απόφυση. Το δεύτερο 

άτομο έφερε έναν μόνο σπερματοφόρο στην απόφυση. Οι σπερματοφόροι των 

δύο ατόμων ήταν όμοιοι. Περιγραφή σπερματοφόρου: Αμέσως μετά το 

άγκιστρο ακολουθεί ένα έλασμα κατά πλάτος που δίνει την θέση του σε έλασμα 

κατά μήκος. Το κατά πλάτος έλασμα είναι συνέχεια του αγκίστρου. Το κατά 

μήκος έλασμα φέρει έντονα αγκάθια, που φτάνουν περίπου ως το τέλος του 

λεπτού τμήματος του σπερματοφόρου. Το λεπτό τμήμα περιελίσσεται ½ - 1 

φορά και το άκρο του είναι οδοντωτό, (σχήμα 15). 

7. Πληθυσμός στο δρόμο από Μονή Τοπλού προς Βάι: Ζευγάρι πρώτο: Το 

ζευγάρι αυτό συλλέχθηκε αμέσως μόλις εντοπίστηκε. Και τα δύο άτομα έφεραν 

από ένα σπερματοφόρο στον επίφαλο. Στο ένα από τα δύο άτομα ο 

σπερματοφόρος ήταν σε πιο προχωρημένο στάδιο δημιουργίας. Οι 

σπερματοφόροι των δύο ατόμων είναι όμοιοι μεταξύ τους. Περιγραφή 

σπερματοφόρου: Μετά το άγκιστρο δεν ακολουθεί καμία δομή και λίγο μετά 

από αυτό το κενό ξεκινούν αγκάθια που φτάνουν μέχρι λίγο πριν το τέλος του 

λεπτού τμήματος. Το άκρο του λεπτού τμήματος είναι οδοντωτό. Το λεπτό 
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άκρο περιελίσσεται κατά ½-2 φορές, (σχήμα 16). Ζευγάρι δεύτερο: Το ένα 

άτομο έφερε δυο σπερματοφόρους στην απόφυση εκ των οποίων ο ένας, ήταν 

διαλυμένος. Το δεύτερο άτομο, έφερε ένα σπερματοφόρο, επίσης στην 

απόφυση. Οι σπερματοφόροι αυτού του ζευγαριού είναι όμοιοι με του 

προηγούμενου.Το ζευγάρι συλλέχθηκε αφού ολοκληρώθηκε η σύζευξη. 

Ζευγάρι τρίτο: Και τα δυο άτομα έφεραν από δυο σπερματοφόρους στην 

απόφυση. Μόνο ο ένας ήταν ολόκληρος. Και αυτοί οι σπερματοφόροι ήταν 

όπως του πρώτου ζευγαριού. Τα δυο άτομα συλλέχθηκαν αμέσως μόλις 

παρατηρήθηκαν. 

8. Πληθυσμός στο δρόμο από Παναγιά προς Μορόνι: Υπήρχε ένας 

σπερματοφόρος στην απόφυση και των δύο ατόμων. Οι σπερματοφόροι ήταν 

όμοιοι μεταξύ τους. Η συλλογή των ατόμων έγινε αμέσως μόλις εντοπίστηκαν. 

Περιγραφή σπερματοφόρου: Μετά το άγκιστρο ακολουθούν 5 κατά πλάτος 

ελάσματα. Το πρώτο κατά πλάτος έλασμα δεν είναι συνέχεια του αγκίστρου. 

Μετά τα κατά πλάτος ελάσματα ακολουθεί κατά μήκος έλασμα που φέρει 

αγκάθια που σβήνουν πολύ σύντομα και απομένει μόνο το κατά μήκος έλασμα. 

Το λεπτό τμήμα του σπερματοφόρου περιελίσσεται 1 φορά και το άκρο του 

είναι οδοντωτό, (σχήμα 17). 

9. Πληθυσμός Παχειάς Άμμου (μεγ.κελ.): Το ένα άτομο έφερε ένα ολόκληρο 

σπερματοφόρο και το άλλο έφερε ένα ολόκληρο και ένα διαλυμένο στην 

σπερματοθήκη (ο πληθυσμός αυτός δεν έχει απόφυση σπερματοθήκης). Οι 

σπερματοφόροι ήταν όμοιοι μεταξύ τους. Το ζευγάρι αυτό αφέθηκε να 

ολοκληρώσει την σύζευξη και συλλέχθηκε αφού τα άτομα αποχωρίστηκαν. 

Περιγραφή σπερματοφόρου: Ο σπερματοφόρος αυτών των ατόμων είναι 

πανομοιότυπος με αυτόν που βρέθηκε στα άτομα του Γιούχτα με το μεγάλο 

κέλυφος, (σχήμα 18). 

 

4.3.2 Ομαδοποίηση των πληθυσμών με βάση το σπερματοφόρο 

 

Όπως έχω ήδη αναφέρει, στους πληθυσμούς στους οποίους 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα, εξετάστηκε παράλληλα 

και ο σπερματοφόρος. Αυτό είχε σαν στόχο να εξεταστεί η ομαδοποίηση των 

πληθυσμών με βάση το σπερματοφόρο. Στον πίνακα 2 που προηγήθηκε, αναφέρεται 
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το πλήθος των σπερματοφόρων που εξετάστηκαν στους δώδεκα πληθυσμούς που 

αφορά αυτό το κεφάλαιο. 

Παρακάτω δίνονται οι περιγραφές των σπερματοφόρων των πληθυσμών. 

Συνοπτικά οι σπερματοφόροι αυτοί περιγράφονται και στον πίνακα 4. Οι δομές των 

σπερματοφόρων περιγράφονται με το εύρος που εμφανίζουν μέσα στον πληθυσμό. 

1. Πάρος: Ο σπερματοφόρος, μετά το άγκιστρο (πλατύ, κοντό και ίσιο) φέρει δυο 

κατά μήκος ελάσματα, τα οποία είναι πολύ έντονα και συνοδεύονται ή και όχι 

από δύο λιγότερο έντονα κατά μήκος ελάσματα που δίνουν την εντύπωση, όταν 

είναι παρόντα, του κυβικού άξονα στο λεπτό κομμάτι του σπερματοφόρου. Το 

λεπτό άκρο του σπερματοφόρου αναδιπλώνεται δίνοντας μια σπείρα, (σχήμα 

19).  

2. Ακρωτήρι Χανίων: Ο σπερματοφόρος μετά το άγκιστρο φέρει 8-9 κατά 

πλάτος ελάσματα. Τα ελάσματα λεπταίνουν βαθμιαία προς αγκάθια, τα οποία 

με την σειρά τους σβήνουν βαθμιαία και δίνουν έλασμα κατά μήκος. Το 

έλασμα αυτό βαδίζει μαζί με άλλο ένα λιγότερο έντονο. Το πρώτο κατά πλάτος 

έλασμα δεν είναι συνέχεια του αγκίστρου. Το άκρο του λεπτού κομματιού είναι 

οδοντωτό. Το λεπτό κομμάτι περιελίσσεται 1 ½ φορές, (σχήμα 20).  

3. Κάρπαθος: Μετά το άγκιστρο έχουμε 5-7 κατά πλάτος ελάσματα τα οποία 

δίνουν την θέση τους σε αγκάθια που βαδίζουν πάνω σε έλασμα και φτάνουν 

σχεδόν ως το τέλος του σπερματοφόρου. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν 

έχουμε καθόλου αγκάθια. Το κατά μήκος έλασμα βαδίζει παράλληλα με ένα 

άλλο εξίσου έντονο. Το πρώτο κατά πλάτος έλασμα δεν είναι συνέχεια του 

αγκίστρου. Το λεπτό άκρο κάνει αναδίπλωση 0-1 σπείρας και το άκρο του δίνει 

την εικόνα ρόμβου και είναι οδοντωτό, (σχήμα 21). 

4. Εύβοια: Μετά το άγκιστρο έχει τέσσερα ή και περισσότερα κατά πλάτος 

ελάσματα τα οποία δίνουν την θέση τους σε κατά μήκος έλασμα. Το κατά 

μήκος έλασμα βαθμιαία ελαττώνεται, όμως φτάνει ως το τέλος, (σχήμα 22).  

5. Ταλέα Όρη (Μάραθος): Μετά το άγκιστρο ακολουθούν 5-10 κατά πλάτος 

ελάσματα. Τα ελάσματα γίνονται αγκάθια που βαδίζουν επάνω σε έλασμα και 

φτάνουν περίπου ως το τέλος. Είναι πιθανό να έχει και δεύτερο κατά μήκος 

έλασμα το οποίο είναι λιγότερο έντονο. Το πρώτο κατά πλάτος έλασμα άλλες 

φορές είναι συνέχεια του άγκιστρο και άλλες όχι. Το άκρο του λεπτού 

κομματιού είναι οδοντωτό και οι σπείρες του λεπτού κομματιού κυμαίνονται 

από 0-1, (σχήμα 23).  
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6. Γιούχτας (μεγάλα κελύφη): Ο σπερματοφόρος είναι πανομοιότυπος με αυτόν 

που βρέθηκε στο ζευγάρι από τον αντίστοιχο πληθυσμό, (σχήμα 10).  

7. Ανώπολη: Ο σπερματοφόρος μοιάζει με ελατήριο. Το κομμάτι που αντιστοιχεί 

στο πρόσθιο τμήμα του επίφαλου ήταν διαλυμένο σε όλα τα άτομα. Το λεπτό 

άκρο αναδιπλώνεται και δίνει δύο σπείρες. Υπάρχουν τρία εμφανή κατά μήκος 

ελάσματα και άλλα ένα πιο ανεπαίσθητο τα οποία δίνουν την εντύπωση ότι ο 

άξονας του σπερματοφόρου (στο λεπτό κομμάτι που αντιστοιχεί στο οπίσθιο 

τμήμα του επίφαλου) είναι κυβικό. Τα κατά μήκος ελάσματα φτάνουν ως το 

τέλος. Μια λεπτομέρεια του λεπτού κομματιού είναι ότι το άκρο του έχει σχήμα 

ρόμβου, (σχήμα 24).  

8. Ψηλορείτης: Ο σπερματοφόρος των ζευγαριών διαφέρει για αυτό και γίνεται 

ξανά περιγραφή του σπερματοφόρου. Μετά το άγκιστρο, ο σπερματοφόρος 

φέρει 5-8 κατά πλάτος ελάσματα τα οποία γίνονται αγκάθια, που είτε σχεδόν 

αμέσως δίνουν κατά μήκος έλασμα, είτε προχωρούν ως το τέλος του λεπτού 

άκρου. Υπάρχει και ένα συνοδευτικό κατά μήκος έλασμα, που όμως είναι 

λιγότερο έντονο και κάποιες φορές δεν υπάρχει καθόλου. Το πρώτο κατά 

πλάτος έλασμα, δίνεται από την ρίζα του άγκιστρο. Το άκρο του λεπτού 

κομματιού είναι οδοντωτό και αναδιπλώνεται προς 1-1 ½ σπείρα, (σχήμα 12).  

9. Τοπόλια Χανίων: Ακριβώς όπως αυτός του ζευγαριού από τον αντίστοιχο 

πληθυσμό, (σχήμα 13).  

10. Γιούχτας (μικρά κελύφη): Ο σπερματοφόρος είναι όμοιος με αυτόν που 

περιγράφεται στα ζευγάρια από τον αντίστοιχο πληθυσμό, (σχήμα 14).  

11. Κριτσά: Φέρει ένα πολύ έντονο, χοντρό και συμπαγές άγκιστρο (αντιστοιχεί 

στο caecum του επίφαλου) και ακολουθούν δύο κατά μήκος ελάσματα τα οποία 

λίγο πριν το άκρο του λεπτού κομματιού σμίγουν. Το άκρο του λεπτού 

κομματιού είναι λίγο οδοντωτό, (σχήμα 25).  

12. Παχειά Άμμος: Όμοιος με το σπερματοφόρο από τη Κριτσά, (σχήμα 26). 

Από τις περιγραφές των σπερματοφόρων και τα σκαριφήματα τους, φαίνεται 

ότι με βάση τις δομές που ακολουθούν μετά το άγκιστρο, χονδρικά έχουμε τις εξής 

ομάδες σπερματοφόρων και συνεπακόλουθα πληθυσμών:  

1. Οι σπερματοφόροι που φέρουν κατά πλάτος ελάσματα και κατόπιν αγκάθια που 

είτε φτάνουν ως το τέλος του λεπτού κομματιού, είτε σταματούν κάπου 

ενδιάμεσα αφού δώσουν την θέση τους σε κατά μήκος έλασμα. Σε αυτή την 
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ομάδα ανήκουν οι πληθυσμοί από Ακρωτήρι, Κάρπαθο, Μάραθο, Ψηλορείτη και 

Γιούχτα (μικ.κελ.). 

2. Οι σπερματοφόροι οι οποίοι μετά τα κατά πλάτος ελάσματα φέρουν μονάχα κατά 

μήκος ελάσματα. Εδώ εντάσσονται οι πληθυσμοί από Εύβοια και Τοπόλια. 

3. Οι σπερματοφόροι που μετά το άγκιστρο φέρουν μόνο κατά μήκος ελάσματα. 

Αυτή η περιγραφή είναι πολύ γενική και δεν μπορεί να αποδώσει τις διαφορές 

μεταξύ των σπερματοφόρων που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, όμως αρκεί 

για μια πρώτη χονδρική υποδιαίρεση. Αυτές οι διαφορές είναι αρκετά αισθητές 

στα σκαριφήματα των σπερματοφόρων. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι 

πληθυσμοί από την Κριτσά, Παχειά Άμμο, Πάρο, Γιούχτα (μεγ.κελ.) και 

Ανώπολη. 

Σε αυτές τις ομάδες πληθυσμών που έχουν δημιουργηθεί, με βάση πλέον 

λεπτομέρειες στην δομή των σπερματοφόρων, μπορούμε να διακρίνουμε υποσύνολα. 

Ξεκινώντας από την τρίτη ομάδα σπερματοφόρων πρέπει να πούμε ότι ξεχωρίζουν 

τελείως οι πληθυσμοί της Πάρου και του Γιούχτα (μεγ.κελ.), ενώ οι πληθυσμοί της 

Κριτσάς και της Παχειάς Άμμου φαίνεται ότι έχουν τον ίδιο σπερματοφόρο. Ο 

πληθυσμός της Ανώπολης, επειδή το σχέδιο αλλά και η περιγραφή του 

σπερματοφόρου, στηρίζεται μόνο σε υπόλειμμα του λεπτού τμήματος του, δεν μπορεί 

με βεβαιότητα να τοποθετηθεί πλησίον κάποιου άλλου. Ωστόσο φαίνεται να 

πλησιάζει περισσότερο τον πληθυσμό από το Γιούχτα.  

Στη δεύτερη ομάδα, οι δύο σπερματοφόροι διαφοροποιούνται, στα 2 επιπλέον 

κατά μήκος ελάσματα (όχι ιδιαίτερα έντονα) καθώς και στην εντονότερη αναδίπλωση 

του λεπτού άκρου, που φέρουν τα άτομα από τα Τοπόλια.  

Η πρώτη ομάδα, αποτελείται από πληθυσμούς που φέρουν σπερματοφόρους 

που δεν διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να υποδιαιρεθούν σε 

υποσύνολα. Δηλαδή, οι διαφορές των σπερματοφόρων που ανήκουν σε 

διαφορετικούς πληθυσμούς αυτής της ενότητας, δεν υπερβαίνουν την ποικιλομορφία 

του σπερματοφόρου μέσα στον ίδιο πληθυσμό. Η ποικιλομορφία του σπερματοφόρου 

μέσα στον πληθυσμό είναι αρκετά μεγάλη, όπως έχω ήδη τονίσει στις ανατομές από 

τα ζευγάρια. Όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, λοιπόν δίνουν μια ομάδα με βάση το 

σπερματοφόρο. 

Τελικά, με βάση τους σπερματοφόρους έχουμε τις ακόλουθες ομάδες 

πληθυσμών: 
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Την ομάδα που περιλαμβάνει τους πληθυσμούς από Ακρωτήρι, Κάρπαθο, Μάραθο, 

Ψηλορείτη και Γιούχτα (μικ.κελ.). 

Την ομάδα που περιλαμβάνει τους πληθυσμούς από Κριτσά και Παχειά Άμμο. 

Την ομάδα με το πληθυσμό του Γιούχτα (μεγ.κελ.) και πιθανότατα της Ανώπολης.  

Την ομάδα με το πληθυσμό της Πάρου. 

Την ομάδα με το πληθυσμό της Εύβοιας και  

Την ομάδα με το πληθυσμό των Τοπολίων, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι 

πάρα πολύ κοντά στην ομάδα της Εύβοιας.  

 

4.4 Συζήτηση 

 

Όπως προκύπτει από τις ανατομές στα ζευγάρια, η ανταλλαγή των 

σπερματοφόρων γίνεται ταυτόχρονα. Σε όλα τα ζευγάρια, η θέση του 

αναπαραγωγικού συστήματος στην οποία εντοπίστηκε ο σπερματοφόρος, ήταν η ίδια 

και στα δύο άτομα. Τα ζευγάρια που αφήνονταν να ολοκληρώσουν την σύζευξη 

έφεραν τον σπερματοφόρο στην απόφυση (ή σπερματοθήκη αν δεν έχουν απόφυση), 

ενώ τα ζευγάρια τα οποία συλλέγονταν πριν ολοκληρώσουν, έφεραν τον 

σπερματοφόρο είτε στον επίφαλο (ζευγάρι πρώτο πληθυσμού Μονή Τοπλού προς 

Βάι), είτε στο πέος ή ανάμεσα σε αυτές τις δυο δομές. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική 

περίπτωση είναι το ζευγάρι από τα Τοπόλια. Ο σπερματοφόρος και στα δυο άτομα 

ήταν ο μισός στο πέος και ο άλλος μισός στον επίφαλο. 

 Υπάρχουν ζευγάρια που το κάθε άτομο τους, έφερε περισσότερους από ένα 

σπερματοφόρο και άλλα που το κάθε άτομο τους έφερε μόνο ένα. Τα ζευγάρια που το 

κάθε άτομο τους έφερε ένα μόνο σπερματοφόρο ήταν αυτά που δεν είχαν απόφυση 

σπερματοθήκης, όπως το ζευγάρι του Γιούχτα (μεγ.κελ.) και το ζευγάρι από την 

Παχειά Άμμο (μεγ.κελ.). Αυτά τα ζευγάρια είχαν και τον πιο μεγάλο σπερματοφόρο. 

Ο μεγάλος αριθμός σπερματοφόρων σε άτομο που φέρει απόφυση σπερματοθήκης, 

δεν ξαφνιάζει γιατί είναι γνωστό ότι μια μεγάλη απόφυση σπερματοθήκης μπορεί να 

περιέχει ακόμα και μια δωδεκάδα σπερματοφόρων (Tompa, 1984). Γενικώς τα 

σαλιγκάρια παράγουν ένα μόνο σπερματοφόρο σε κάθε σύζευξη, υπάρχουν όμως 

περιπτώσεις χερσαίων σαλιγκαριών που σχηματίζουν και ανταλλάζουν, αμοιβαία, 

πολλαπλούς αλλά μικρούς σπερματοφόρους, σε μια σύζευξη, (Linkarev and Wiktor, 

1980). Στην περίπτωση του Mastus, οι διαφορετικοί σπερματοφόροι που απαντώνται 
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σε ένα άτομο υπάρχουν ενδείξεις ότι προέρχονται από πολλαπλές συζεύξεις και όχι 

από αμοιβαία ανταλλαγή μεγάλου αριθμού σπερματοφόρων κατά την διάρκεια μιας 

σύζευξης. Η διαφορά στην ηθολογία της αναπαραγωγής που παρατηρείται μεταξύ 

των πληθυσμών με απόφυση και αυτών που δεν έχουν, τους διαφοροποιεί και αυξάνει 

την βαρύτητα της παρουσίας/απουσίας απόφυσης ως ένδειξη για την αναπαραγωγική 

απομόνωση αυτών των πληθυσμών.  

Σύμφωνα με τον Maassen (1995), η παραγωγή του σπερματοφόρου γίνεται λίγο 

πριν ή κατά την διάρκεια της σύζευξης. Δεδομένου ότι σε κανένα ζευγάρι δεν 

βρέθηκε σπερματοφόρος υπό δημιουργία μέσα στον επίφαλο, συμπεραίνω ότι ο 

σπερματοφόρος παράγεται λίγο πριν την σύζευξη, πιθανότατα κατά την διάρκεια 

κάποιου ερωτικού χορού που προηγείται αυτής. 

Τέλος, από τις περιγραφές των σπερματοφόρων που βρέθηκαν στα άτομα των 

ζευγαριών, προκύπτει ότι ο χαρακτήρας σπερματοφόρος εμφανίζει μεταβλητότητα 

μέσα στον πληθυσμό. Η μεταβλητότητα αυτή αφορά τις δομές που ακολουθούν μετά 

το άγκιστρο, όπως είναι ο αριθμός των κατά πλάτος ελασμάτων, η έντονη ή όχι 

παρουσία αγκαθιών μετά τα κατά πλάτος ελάσματα, το σημείο μέχρι το οποίο 

φτάνουν τα αγκάθια του λεπτού τμήματος του σπερματοφόρου και ο αριθμός των 

κατά μήκος ελασμάτων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του τέταρτου 

ζευγαριού από τον Γιούχτα. Σε αυτό το ζευγάρι, το θραύσμα του λεπτού κομματιού 

του σπερματοφόρου και το λεπτό κομμάτι του ολόκληρου σπερματοφόρου, 

διαφέρουν σε ότι αφορά τα αγκάθια που ακολουθούν μετά τα κατά πλάτος ελάσματα. 

Ο πλήρης σπερματοφόρος φέρει ανεπαίσθητα αγκάθια και το θραύσμα φέρει αρκετά 

έντονα. Σχεδόν σε όλα τα ζευγάρια ο αριθμός των κατά πλάτος ελασμάτων των 

σπερματοφόρων διέφερε από άτομο σε άτομο.  

Σύμφωνα με τον Wiktor (1987), οι σπερματοφόροι στα 16 είδη των Milacidae 

που μελέτησε, διέφεραν μεταξύ τους αρκετά και ο διαχωρισμός τους ήταν εύκολος. 

Πέρα από κάθε αμφιβολία η μορφολογία των σπερματοφόρων ήταν χαρακτηριστική 

για το κάθε είδος. Ο Maassen (1995), δουλεύοντας στα Mastus της Κρήτης κατέληξε 

στο ίδιο συμπέρασμα και υποστήριξε ότι η μορφολογία των σπερματοφόρων είναι 

ένα πολύ σημαντικό ταξινομικό γνώρισμα αυτής της ομάδας. Υπάρχει όμως μια 

διαφορά μεταξύ των σπερματοφόρων που μελέτησε ο Wiktor και αυτών που 

περιγράφει ο Maassen. Οι σπερματοφόροι που περιγράφει ο Wiktor (1987) και 

θεωρεί ως ειδοδιαγνωστικούς, έχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Διαφέρουν στο 

συνολικό μέγεθος, στο σχήμα και τον προσανατολισμό των αγκαθιών που φέρουν και 
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γενικότερα διαφέρουν στη δομή τους. Αντίθετα, οι διαφορές μεταξύ των 

περισσότερων σπερματοφόρων του γένους Mastus που αναφέρει ο Maassen 

εντοπίζονται σε λεπτομέρειες. Αυτές οι λεπτομέρειες φάνηκε σε αυτή την μελέτη, ότι 

δεν είναι σταθερές ούτε καν μέσα στον ίδιο πληθυσμό. Αυτή η μεγάλη πλαστικότητα 

του χαρακτήρα σπερματοφόρου μέσα στους πληθυσμούς, επέτρεψε την δημιουργία 

ομάδων σπερματοφόρων που ενσωμάτωναν όμως αρκετούς πληθυσμούς. Έτσι με 

βάση τον σπερματοφόρο εντάχθηκαν στο ίδιο σύνολο οι πληθυσμοί του M. olivaceus 

από το Ακρωτήρι και το Γιούχτα, του M. cretensis από το Μάραθο και το Ψηλορείτη 

και του M. turgidus από την Κάρπαθο. Δηλαδή, τα δύο ενδημικά είδη (M. olivaceus 

και M. cretensis) της Κρήτης (Heller, 1976) έχουν μεγάλη ομοιότητα στο 

σπερματοφόρο όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με ένα είδος που προέρχεται από τα 

Δωδεκάνησα και σύμφωνα με τον Maassen (1995) δεν κατανέμεται καν στην Κρήτη. 

Οι υπόλοιποι πληθυσμοί του M. olivaceus από την Παχειά Άμμο και την Κριτσά, 

τοποθετούνται μαζί σε μια τελείως διαφορετική ομάδα από αυτή που τοποθετήθηκε ο 

πληθυσμός του Ακρωτηρίου και του Γιούχτα. Ο άλλος εκτός Κρήτης πληθυσμός, 

αυτός της Πάρου (M. etuberculatus) ξεχωρίζει με βάση τον σπερματοφόρο, όμως δεν 

ισχύει το ίδιο για τον πληθυσμό από την Εύβοια ο οποίος διακρίνεται ελάχιστα από 

τον πληθυσμό των Τοπολίων, που τοποθετείται με βάση τους κελυφικούς χαρακτήρες 

μεταξύ των M. cretensis και M. olivaceus. Τέλος, οι δύο πληθυσμοί που κελυφικά 

θεωρούνται ως ενδιάμεσοι των M. cretensis και M. etuberculatus, ομαδοποιούνται 

μαζί, αλλά απέχουν τόσο από την ομάδα που εντάσσεται το M. cretensis όσο και από 

την ομάδα που ανήκει το M. etuberculatus. 

Από την μελέτη αυτή, εκτός του ότι προέκυψε ομαδοποίηση των πληθυσμών 

που δεν ταυτίζεται με την συστηματική του Heller (1976) και της Βαρδινογιάννη 

(1994), επιπλέον γίνεται εμφανές, ότι ο σπερματοφόρος είναι ένας χαρακτήρας που 

έχει μια απλή οργάνωση στους μελετούμενους πληθυσμούς. Συνήθως έχει ένα μεγάλο 

άγκιστρο, που αντιστοιχεί στο caecum του επίφαλου και κατόπιν ακολουθούν κάποιες 

άλλες μικρότερες δομές. Τέτοιες δομές είναι τα κατά πλάτος ελάσματα και τα 

αγκάθια, ενώ σε κάποιους πληθυσμούς παρατηρούνται και κατά μήκος ελάσματα. 

Υπάρχουν βέβαια και πληθυσμοί των οποίων ο σπερματοφόρος ξεφεύγει από αυτή 

την οργάνωση και διαφοροποιείται, κυρίως σε ότι αφορά την παρουσία δομών όπως 

αγκάθια ή κατά πλάτος ελάσματα μετά το άγκιστρο το οποίο πλέον, δεν είναι 

ιδιαίτερα συμπαγές και σκληρό. Οι σπερματοφόροι αυτοί που χαρακτηρίζονται από 
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την απουσία τέτοιων δομών μετά το άγκιστρο, εμφανίζουν πολύ έντονες 

αναδιπλώσεις στο λεπτό τμήμα του σπερματοφόρου.  

Μια πιθανή λειτουργία του έντονου αγκίστρου, αλλά και των πολυάριθμων 

αναδιπλώσεων του λεπτού άκρου των σπερματοφόρων, είναι ότι εξασφαλίζουν την 

εύκολη μετακίνηση του σπερματοφόρου προς την σπερματοθήκη ή την απόφυση της 

σπερματοθήκης του άλλου ατόμου. Ο προσανατολισμός του αγκίστρου πάνω στους 

σπερματοφόρους, είναι τέτοιος, ώστε ο σπερματοφόρος να μπορεί εύκολα να κινηθεί 

με περισταλτικές κινήσεις προς το άλλο άτομο, ενώ η ανάποδη κίνηση να 

αποτρέπεται από το άγκιστρο που λειτουργεί σαν άγκυρα. Στους σπερματοφόρους 

δίχως έντονο άγκιστρο, οι αναδιπλώσεις είναι αυτές που δεν θα επιτρέψουν την 

ανάποδη κίνηση τους. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα γνωρίσματα που ακολουθούν το 

άγκιστρο, θεωρώ ότι συνεπικουρούν ελάχιστα προς την κατεύθυνση της μηχανικής 

διευκόλυνσης της κίνησης του σπερματοφόρου προς το άλλο άτομο, γιατί η δράση 

τους επικαλύπτεται από το άγκιστρο και/ή τις αναδιπλώσεις που είναι και τα πρώτα 

εμπόδια που θα δυσκολέψουν τον σπερματοφόρο του ιδίου ατόμου να κινηθεί 

ανάποδα. Η μεγάλη μεταβλητότητα των δομών αυτών μέσα στον πληθυσμό, αποτελεί 

ένδειξη ότι αποτελούν ουδέτερα για την επιλογή γνωρίσματα. Ενδεχομένως, τα 

γνωρίσματα αυτά να είναι απλά το αποτέλεσμα πλειοτροπίας, όπως ισχύει με πολλά 

γνωρίσματα της δομής του αναπαραγωγικού (Mayr, 1963). Τα γνωρίσματα αυτά δεν 

εξυπηρετούν κάποιο συγκεκριμένο στόχο, πόσο μάλλον στην μηχανική απομόνωση 

μεταξύ ειδών και συνεπώς θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει διάκριση ειδών βασιζόμενη 

σε αυτές τις δομές του σπερματοφόρου. Με βάση αυτή την ερμηνεία, αλλά και με 

βάση τα γνωρίσματα που ο Wiktor θεωρεί ότι διαφοροποιούν τους σπερματοφόρους 

μεταξύ τους, οι πληθυσμοί της μελέτης μπορούν να συμπτυχθούν σε δυο ομάδες εκ 

των οποίων η μια αποτελείται από δυο υποομάδες. Η πρώτη υποομάδα αποτελείται 

από τους πληθυσμούς του Ακρωτηρίου, της Καρπάθου, του Μάραθου, του 

Ψηλορείτη, του Γιούχτα (μικ.κελ.), της Εύβοιας και των Τοπολίων. Η δεύτερη 

υποομάδα αποτελείται από τους πληθυσμούς της Κριτσάς, της Παχειάς Άμμου και 

της Πάρου και η τρίτη ομάδα συνίσταται από τους πληθυσμούς της Ανώπολης και 

του Γιούχτα (μεγ.κελ.). 
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Σχήμα 10. Ο σπερματοφόρος του πληθυσμού   Σχήμα 11. Ο σπερματοφόρος του 

από το Γιούχτα  πληθυσμού από Αμπελούζο προς 

Πλουτή 

Σχήμα 12. Ο σπερματοφόρος του πληθυσμού Σχήμα 12. Ο σπερματοφόρος του  
από το Ψηλορείτη  πληθυσμού από τα Τοπόλια 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΑΤΡΙΟΥΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Mastus 
 

5.1 Εισαγωγή 

 

Ο χαρακτήρας σπερματοφόρος, θεωρήθηκε ως ειδοδιαγνωστικό γνώρισμα του 

γένους Mastus από τον Maassen (1995). Στηριζόμενος στην μορφολογία αυτού του 

χαρακτήρα και σε συνδυασμό με το αναπαραγωγικό σύστημα, ο Maassen αύξησε τον 

αριθμό των κρητικών τάξων από 4 σε δεκαέξι. Προκειμένου να αξιολογηθεί η 

συστηματική αξία αυτού του χαρακτήρα, αλλά και να συμπληρωθούν τα κενά γύρω 

από την βιολογία της αναπαραγωγής του γένους Mastus, κρίθηκε επιτακτική η μελέτη 

του σε πληθυσμούς του γένους Mastus.  

Για τα χερσαία σαλιγκάρια της Ελλάδας, μελέτες οικολογίας και βιολογίας 

εμφανίζονται στην βιβλιογραφία τις δυο τελευταίες δεκαετίες. Ο κύριος όγκος 

εργασιών για τα σαλιγκάρια της βορείου Ελλάδας, προέρχεται από την Λαζαρίδου-

Δημητριάδου και την ερευνητική της ομάδα, ενώ πολύ σημαντικές πληροφορίες για 

την βιολογία και οικολογία του γένους Codringtonia δίνονται στην διδακτορική 

διατριβή της Χατζηχαραλάμπους (1995). Τα δεδομένα για την οικολογία και βιολογία 

των σαλιγκαριών της νοτίου Ελλάδας, είναι ελάχιστα και προέρχονται κυρίως από 

τον Μυλωνά (1982), ο οποίος αναφέρεται σε γένη σαλιγκαριών των Κυκλάδων.  

Αυτό που προκύπτει από αυτές τις εργασίες είναι, ότι τα χερσαία σαλιγκάρια 

της Ελλάδας είναι ενεργά μόνο κατά την διάρκεια της υγρής περιόδου, που στα 

Μεσογειακά οικοσυστήματα τοποθετείται από το Νοέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο. 

Το ζευγάρωμα συμβαίνει κατά τις πρώτες εβδομάδες των φθινοπωρινών βροχών. Το 

υπόλοιπο διάστημα, δηλαδή μέσα στην ξερή περίοδο, ώριμα και ανώριμα άτομα 

διαπαύουν.  

Σε ότι αφορά το χαρακτήρα σπερματοφόρο, είναι γνωστό ότι απαντάται στις 

περισσότερες οικογένειες χερσαίων σαλιγκαριών (Pelseneer, 1935). Λίγες είναι οι 

εργασίες που έχουν ως αντικείμενο τους τον σπερματοφόρο (Dorello, 1923; Breure & 

Eskens, 1977; van Goethem, 1977). Τα στοιχεία που έχουμε για την δομή και 

λειτουργία του σπερματοφόρου, προέρχονται από αυτές τις εργασίες καθώς και από 
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εργασίες ερευνητών επάνω στα γένη Helix (Meisenheimer, 1907; Lind, 1973; van 

Mol, 1978), Arion (Smith, 1965), Trachycystis (Sirgel, 1980) και στην οικογένεια των 

Milacidae (Wiktor, 1987).  

Σε όλες αυτές τις εργασίες, ο σπερματοφόρος παρουσιάζεται ως ένας σωλήνας 

μέσα στον οποίο αποθηκεύεται το σπέρμα και μεταβιβάζεται στον ερωτικό σύντροφο 

κατά την σύζευξη. Κατόπιν με περισταλτικές κινήσεις ο σπερματοφόρος θα ανέβει 

προς τη σπερματοθήκη. Το σπέρμα θα εξέλθει από τον σπερματοφόρο, 

χρησιμοποιώντας την έξοδο του λεπτού τμήματος του και θα κατέλθει προς την 

μήτρα. Δυο είναι οι κυρίαρχες υποθέσεις για το σκοπό που εξυπηρετεί ο 

σπερματοφόρος. Η μια υποστηρίζει, ότι ο σπερματοφόρος συμβάλλει στην αποφυγή 

της εξάτμισης του σπέρματος κατά την μεταφορά του στον ερωτικό σύντροφο. Η 

άλλη υποστηρίζει, ότι ο σπερματοφόρος διασφαλίζει την μεταφορά του σπέρματος 

στη μήτρα, αφού κρατά τα σπερματόζωα μακριά από τα υγρά της σπερματοθήκης 

που θα τα καταστήσει ανενεργά. 

Όλα αυτά είναι γενικά στοιχεία που ισχύουν για τους σπερματοφόρους, όμως 

υπάρχουν ορισμένα στάδια της αναπαραγωγής τα οποία έχει γίνει σαφές ότι 

τροποποιούνται ανάλογα με το γένος που αναφερόμαστε. Ένα μεγάλο ερωτηματικό 

είχε μείνει αναπάντητο κατά την μελέτη πληθυσμών του γένους Mastus, στα πλαίσια 

της εργασίας (Parmakelis, Mylonas & Vardinoyiannis, 1997) που παρουσιάστηκε στο 

12ο Παγκόσμιο Μαλακολογικό συνέδριο του Μονάχου. Σε όλες τις περιπτώσεις 

μελέτης συμπάτριων πληθυσμών, υπήρχαν ενδείξεις ότι οι διαφορετικές κελυφικές 

μορφές, εμφανίζουν διαφορά ως προς την περίοδο αναπαραγωγής τους. Η βασική 

ένδειξη για αυτό ήταν το γεγονός ότι η μια από τις δυο κελυφικές μορφές, έφερε 

σπερματοφόρους σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα και η άλλη είτε δεν έφερε 

καθόλου, είτε έφερε υπολείμματα σπερματοφόρων στην απόφυση ή την 

σπερματοθήκη. Η διαφορά στην αναπαραγωγική περίοδο έχει παρατηρηθεί και σε 

άλλα έντονα διαφοροποιημένα σαλιγκάρια όπως η Albinaria (Μυλωνάς, προσωπική 

επικοινωνία).  

Προκειμένου να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα οργανώθηκαν 

δειγματοληψίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε ένα σταθμό με συμπάτριους δυο 

πληθυσμούς του γένους Mastus. 
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5.2 Υλικά-μέθοδοι 

 

Ο σταθμός ο οποίος επιλέχθηκε για την μελέτη αυτή, ήταν ο σταθμός του 

Γιούχτα που είναι αρκετά κοντά στο Πανεπιστήμιο και στον οποίο απαντώνται δύο 

συμπάτριοι πληθυσμοί. Ο ένας πληθυσμός, είναι αυτός στον οποίο γίνεται αναφορά 

με την ένδειξη μικρά κελύφη και ο άλλος είναι αυτός που συνοδεύεται από την 

ένδειξη μεγάλα κελύφη. Σύμφωνα με τη Βαρδινογιάννη (1994) ο πληθυσμός με τα 

μεγάλα κελύφη αποτελεί μια ενδιάμεση κελυφική μορφή των M. cretensis και M. 

etuberculatus, ενώ ο πληθυσμός με τα μικρά κελύφη ανήκει στο ενδημικό είδος της 

Κρήτης M. olivaceus. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου ως τα τέλη Μαρτίου, σε εβδομαδιαία 

διαστήματα, συνέλεγα όσα άτομα έβρισκα και από τους δυο πληθυσμούς, σε 

διάστημα μιας ώρας. Οι δειγματοληψίες ξεκίνησαν μια ημέρα μετά τις πρώτες 

βροχές, ενώ η ημερομηνία της παύσης των δειγματοληψιών καθορίστηκε από τα ίδια 

τα ζώα, δεδομένου ότι από τις αρχές Μαρτίου και μετά δεν έβρισκα δραστήρια ζώα. 

Τα άτομα που συλλέγονταν, αφού αφήνονταν για 24 ώρες μέσα στο νερό, 

τοποθετούνταν σε 70 % αιθανόλη. Στην συνέχεια, γινόταν ανατομή (όπως αναφέρεται 

στο κεφάλαιο 3) και αφού αφαιρούσα το αναπαραγωγικό σύστημα, ξεχώριζα τον 

σπερματοφόρο. Στο πίνακα 1 των αποτελεσμάτων, δίνονται οι ημερομηνίες των 

δειγματοληψιών και τα άτομα που συλλέχθηκαν από τον κάθε πληθυσμό. 

 Προκειμένου να συμπληρωθούν οι γνώσεις μας για την οικολογία αυτού του 

έντονα διαφοροποιημένου πνευμονοφόρου, κατά την συλλογή των ατόμων, 

καταγραφότανε διάφορα στοιχεία όπως η κατάσταση των ατόμων την στιγμή της 

συλλογής (φέρουν επίφραγμα ή όχι ), οι θέσεις που εντοπίζονταν τα άτομα, η 

παρουσία ανήλικων ατόμων και άλλα. 

 

5.3 Αποτελέσματα  

 

5.3.1 Στοιχεία οικολογίας 

 

Τα άτομα με μεγάλα κελύφη, κρύβονται βαθιά μέσα στο χώμα, ενώ τα άτομα με 

μικρό κέλυφος, κρύβονται ελάχιστα και παραμένουν γύρω από τις ρίζες των θάμνων 

στους οποίους θα ενεργοποιηθούν μόλις ξυπνήσουν. Επιπλέον διαφέρουν οι θέσεις 

στις οποίες κανείς θα συναντήσει αντιπροσώπους των δυο πληθυσμών στην περίοδο 
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που είναι δραστήρια. Τα άτομα με το μεγάλο κέλυφος απαντώνται σε θέσεις με πολύ 

υγρασία, όπως για παράδειγμα μέσα στη πρασινάδα, αλλά και κάτω από πέτρες ή 

κάτω από τις ρίζες των θάμνων όπου είναι το κατεξοχήν ενδιαίτημα των ατόμων με 

μικρό κέλυφος. 

Από τα μέσα Ιανουαρίου και έπειτα, δραστήρια ήταν μονάχα τα άτομα με 

μεγάλα κελύφη, ενώ και αυτά έπαψαν να είναι δραστήρια κάπου στα μέσα του 

Φεβρουαρίου. 

Όλα αυτά ισχύουν για τα ενήλικα άτομα. Τα ανήλικα και των δυο πληθυσμών 

έχουν μια τελείως άτακτη συμπεριφορά σε ότι αφορά το πότε και το που θα 

δραστηριοποιηθούν. 
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5.3.2 Βιολογία της αναπαραγωγής 

 

Τα αποτελέσματα που αφορούν στην παρουσία σπερματοφόρων στα άτομα των 

πληθυσμών, παρουσιάζονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί. 
 
Πίνακας 1. Ημερομηνίες συλλογής, ποσοστό (%) ατόμων που έφεραν σπερματοφόρο και αριθμός ατόμων 
που συλλέγονταν στη μια ώρα δειγματοληψίας 

Πληθυσμοί Πληθυσμοί 
Γιούχτας 

μεγάλα κελύφη 
(M. cretensis-
etuberculatus) 

Γιούχτας μικρά 

κελύφη (M. 

olivaceus) 

Γιούχτας μεγάλα 

κελύφη (M. 

cretensis-

etuberculatus) 

Γιούχτας μικρά 

κελύφη 

(M. olivaceus) 

Ημερομηνία 

συλλογής 

ποσοστό Αριθμός Ποσοστό αριθμός 

Ημερομηνία 

συλλογής 

ποσοστό αριθμός ποσοστό αριθμός 

1. 27/9/1997 0 1 11.1 10 11. 29/12/1997 0 3 10 10 

2. 20/10/1997 0 3 36.4 11 12. 8/1/1998 50 3 8.3 12 

3. 27/10/1997 66.7 2 66.7 10 13. 17/1/1998 20 8 0 8 

4. 5/11/1997 66.7 3 77.8 10 14. 24/1/1998 50 5 0 8 

5. 17/11/1997 50 10 45 20 15. 31/1/1998 0 6 0 8 

6. 25/11/1997 28.6 7 42.9 14 16. 7/2/1998 0 7 0 7 

7. 2/12/1997 50 10 80 10 17. 14/2/1998 0 5 0 4 

8. 11/12/1997 44.4 9 71.4 7 18. 21/2/1998 0 6 0 5 

9. 18/12/1997 44.4 9 33.3 9 19. 14/3/1998 0 5 0 3 

10. 24/12/1997 0 7 28.6 7 20. 29/3/1998 0 4 0 2 

 

Όπως φαίνεται από την γραφική παράσταση που ακολουθεί, η αναπαραγωγική 

περίοδος για τα άτομα με μεγάλα κελύφη ξεκινά από τα μέσα του Οκτώβρη και 

φτάνει μέχρι τις αρχές του Φεβρουαρίου. Τα άτομα με μικρά κελύφη ξεκινούν την 

αναπαραγωγή ακόμα νωρίτερα, αλλά φαίνεται ότι παύουν να είναι αναπαραγωγικά 

δραστήρια νωρίτερα σε σχέση με τα άτομα με μεγάλα κελύφη. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια περίοδος περίπου 20 ημερών, από 27 Σεπτέμβρη 

ως 18 Οκτώβρη που ενώ τα άτομα με τα μεγάλα κελύφη δεν παρουσιάζουν καθόλου 

αναπαραγωγική δραστηριότητα, αντίθετα τα άτομα με μικρά κελύφη έχουν ήδη 

ξεκινήσει να αναπαράγονται. Στο διάστημα που ακολουθεί μέχρι τις 5 του Νοέμβρη, 

οι δύο πληθυσμοί αναπαράγονται σε έντονους ρυθμούς και τα άτομα με τα μεγάλα 

κελύφη φτάνουν στο μέγιστο της αναπαραγωγικής τους δραστηριότητας. Κατόπιν 
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ακολουθεί μια μείωση στην αναπαραγωγική δραστηριότητα που φτάνει περίπου στο 

μισό της προηγούμενης περιόδου και στους δυο πληθυσμούς, για να 

επαναενεργοποιηθούν ξανά στο διάστημα από 2 ως 24 Δεκεμβρίου. Σε αυτό το 

διάστημα τα άτομα με μικρό κέλυφος φτάνουν το μέγιστο της αναπαραγωγικής τους 

δραστηριότητας. Η αναπαραγωγική δραστηριότητα και των δυο πληθυσμών 

σταδιακά μειώνεται μέσα σε αυτό το διάστημα, ενώ φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδο 

προς τα τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου. Κατόπιν και οι δυο πληθυσμοί 

επαναενεργοποιούνται στις αρχές Ιανουαρίου. Η δραστηριότητα των ατόμων με 

μεγάλα κελύφη συνεχίζει ως τις αρχές του επόμενου μήνα, ενώ τα άτομα με μικρό 

κέλυφος ήδη από τα μέσα του Ιανουαρίου έχουν πάψει να είναι αναπαραγωγικά 

δραστήρια.  
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5.4 Συζήτηση 

 

Αυτό το οποίο έγινε σαφές, είναι ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ των 

δυο πληθυσμών σε ότι αφορά την έναρξη, αλλά και την λήξη της αναπαραγωγικής 

περιόδου. Τα άτομα με μεγάλα κελύφη ξεκινούν πιο αργά σε σχέση με τα άτομα με 

μικρό κέλυφος, όμως η αναπαραγωγική δραστηριότητα τους συνεχίζει και μετά τα 

μέσα του Ιανουαρίου, που τερματίζει η αναπαραγωγική δραστηριότητα του 

πληθυσμού με τα μικρά κελύφη. Τα άτομα με μεγάλα κελύφη συνεχίζουν την 

δραστηριότητα τους ως τις αρχές του Φεβρουαρίου. Η παύση της αναπαραγωγικής 

δραστηριότητας των ατόμων με μικρά κελύφη, προς τα μέσα του Ιανουαρίου, 

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι από την περίοδο αυτή και μετά τα μόνα άτομα που 

ήταν δραστήρια στο πεδίο ήταν αυτά με μεγάλο κέλυφος. 

Επιπλέον, προκύπτει ότι τα άτομα με μικρό κέλυφος εμφανίζουν μια περίοδο 

έντονης αναπαραγωγής και κατόπιν η δραστηριότητα μειώνεται σχετικά απότομα. 

Αντίθετα, τα άτομα με μεγάλο κέλυφος εμφανίζουν αναπαραγωγική δραστηριότητα 

που κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα για αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Η περιοδική αυξομείωση στην ένταση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας, 

που εμφανίζουν και οι δύο πληθυσμοί, φαίνεται ότι έχει άμεση σχέση με την 

περιοδικότητα των βροχοπτώσεων στην περιοχή (στοιχεία από σημειώσεις στο 

πεδίο). Σε ότι αφορά τη διαφορά στην έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου αυτή 

πιθανότατα είναι συνέπεια της διαφορετικής θέσεως διάπαυσης που έχουν επιλέξει οι 

εκπρόσωποι των δυο πληθυσμών. Τα άτομα με μικρά κελύφη που είναι σε άμεση 

επαφή με τις ρίζες των θάμνων όπου διαπαύουν, ξυπνούν πιο γρήγορα από ότι τα 

άτομα με μεγάλα κελύφη, που διαπαύουν σε πολύ μεγάλο βάθος μέσα στο χώμα. 

Σε αντίθεση με την Albinaria, στο γένος Mastus δεν υπάρχουν ενδείξεις που να 

υποδεικνύουν χρονική απομόνωση των διαφορετικών τάξων. Απλά υπάρχει διαφορά 

στο χρόνο αφύπνισης των δυο πληθυσμών ως συνέπεια της διαφορετικής θέσης 

διάπαυσης. Θεωρητικά λοιπόν, τα άτομα αυτών των πληθυσμών θα μπορούσαν να 

διασταυρωθούν μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ, όχι μόνο 

στα πλαίσια αυτής της διατριβής, αλλά και από τους υπόλοιπους ερευνητές που έχουν 

ασχοληθεί με το γένος. Αυτό μαρτυρά την ύπαρξη κάποιων άλλων μηχανισμών 

αναπαραγωγικής απομόνωσης των πληθυσμών. Ο Maassen (1995) υποστηρίζει ότι η 

αναπαραγωγική απομόνωση των πληθυσμών Mastus εξασφαλίζεται μέσα από την 
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δράση μορφολογικών φραγμάτων όπως η δομή και η μορφολογία του 

σπερματοφόρου. Ο χαρακτήρας σπερματοφόρος είναι μια δομή η οποία παράγεται 

λίγο πριν την σύζευξη, όπως δείχθηκε στο κεφάλαιο που έγινε μελέτη των ζευγαριών. 

Αυτό σημαίνει, ότι ελάχιστα συμβάλλει στην αναγνώριση των ατόμων μεταξύ τους 

και άλλωστε πολύ πριν συναντήσουν αυτό το εμπόδιο στην αναπαραγωγή τους, θα 

έχουν ήδη αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διαφοράς στο μέγεθος του κελύφους που 

αποτελεί σημαντικό μορφολογικό φράγμα κατά την διαδικασία του ζευγαρώματος. 

Το σάλιο και ο ερωτικός χορός, έχουν αναφερθεί ως μηχανισμοί που αποτρέπουν από 

τη λανθασμένη αναγνώριση ερωτικού συντρόφου (Chase et al., 1978; Cook, 1977) σε 

άλλα πνευμονοφόρα. Ενδεχομένως λοιπόν, τέτοιοι μηχανισμοί να παίζουν 

μεγαλύτερο ρόλο στην απομόνωση των διαφορετικών ειδών και στο μελετούμενο 

γένος. Άλλωστε και ο Mordan (1986) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο χαρακτήρας 

σπερματοφόρος και οι διαφορές στο αναπαραγωγικό σύστημα, μπορούν να 

λειτουργήσουν σαν μορφολογικά φράγματα κατά την αναπαραγωγή, στην περίπτωση 

που δεν υπάρχουν διαφορές σε άλλες παραμέτρους όπως το μέγεθος του κελύφους. Η 

πιστοποίηση των μηχανισμών που συμβάλλουν στην αναπαραγωγική απομόνωση των 

τάξων του γένους Mastus, αποτελεί μια επιτακτική ανάγκη που θα συμβάλει στην 

αναθεώρηση ή αποδοχή της συστηματικής του γένους, όπως αυτή διαμορφώθηκε από 

τον Maassen (1995) και στην κατανόηση των εξελικτικών διεργασιών που συνέβαλαν 

στην έντονη διαφοροποίηση αυτού του πνευμονοφόρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

 

ΑΛΛΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Mastus  
 

6.1 Εισαγωγή  

 

Πριν από 25-30 χρόνια μια νέα και απλή μεθοδολογία, η ηλεκτροφόρηση 

αλλοενζύμων σε πηκτή αμύλου, έφερε την επανάσταση στη μελέτη της εξέλιξης. Ο 

σχετικά εύκολος τρόπος με τον οποίο κανείς συλλέγει δεδομένα, στα οποία βρίσκουν 

εφαρμογή οι νόμοι του Mendel, αποτέλεσε το έναυσμα για την εφαρμογή αυτής της 

μεθόδου στην συστηματική, κοινωνιοβιολογία, την πληθυσμιακή γενετική και σε 

άλλους τομείς της έρευνας, (May, 1990). 

Η αξία της ηλεκτροφορητικής τεχνικής στις μελέτες συστηματικής είναι 

ευρύτατα αναγνωρισμένη. Η αλλοενζυμική διαφοροποίηση των πληθυσμών, παρέχει 

ένα σετ δεδομένων που μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητο από τα μορφολογικά 

δεδομένα, (Kemperman & Degenaars, 1992). Χερσαία σαλιγκάρια όπως το Cerion 

(Gould et al., 1974; Gould & Woodruff, 1986), Bulinus (Jelnes, 1987), Partula 

(Johnson, Murray & Clarke, 1986) Albinaria (Kemperman & Degenaars, 1992; 

Αγιουτάντη, 1994; Schilthuizen & Gittenberger, 1994), που χαρακτηρίζονται από 

έντονη διαφοροποίηση, έχουν προσεγγιστεί με βάση τα αλλοένζυμα. Σε όλες αυτές 

τις μελέτες αποδείχθηκε, ότι τα αλλοένζυμα αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, 

για να μπορέσουν οι ερευνητές, να επανατοποθετηθούν στην υπάρχουσα 

συστηματική και να την αποδεχτούν ή να την τροποποιήσουν.  

Το γένος Mastus μέχρι τώρα δεν έχει μελετηθεί σε αυτό το επίπεδο. Αυτή η 

μελέτη, είναι μια πρώτη προσέγγιση αυτού του γένους χερσαίου σαλιγκαριού με 

χρήση αλλοενζύμων και εντάσσεται στα πλαίσια της αναζήτησης του πρότυπου των 

ταξινομικών σχέσεων μεταξύ των διάφορων τάξων, αλλά και του πιο αξιόπιστου 

συστηματικού γνωρίσματος για το γένος. Παράλληλα, αποτελεί και το μέσο με το 

οποίο θα λάβουμε μια εικόνα της εξελικτικής ιστορίας αυτού του εξαιρετικά 

διαφοροποιημένου πνευμονοφόρου. 
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6.2. Γενικές πληροφορίες για την ηλεκτροφορητική μέθοδο 

 

Σύμφωνα με τον May (1990), o διαχωρισμός των αλλοενζύμων λαμβάνει 

χώρα μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Ένα στερεό μέσο όπως άμυλο ή ακρυλαμίδη είναι 

απαραίτητο για να διατηρηθεί ο διαχωρισμός όταν πλέον διακοπεί το ηλεκτρικό 

πεδίο. Το στερεό μέσο λειτουργεί σαν κόσκινο και διαχωρίζει τις πρωτεΐνες με βάση 

το μέγεθος και το σχήμα. Σε πηκτή με μια τιμή pH, οι πρωτεΐνες κινούνται συνεχώς. 

Σε πηκτή με διαβάθμιση pH οι πρωτεΐνες κινούνται μέχρι να φτάσουν το 

ισοηλεκτρικό τους σημείο.  

Μετά το διαχωρισμό των πρωτεϊνών ακολουθεί η χρώση τους. Παρουσία ενός 

συγκεκριμένου υποστρώματος και των απαραίτητων συνενζύμων, μόνο ένα ένζυμο 

θα δώσει αντίδραση. Υπάρχουν δύο τρόποι να αποκαλυφθεί η θέση του ενζύμου 

πάνω στην πηκτή . Ο ένας τρόπος είναι σε ένα από τα προϊόντα της αντίδρασης να 

προσδεθεί μια χρωστική και ο άλλος είναι να υπάρχει αλλαγή στον φθορισμό κατά 

την διάρκεια της αντίδρασης και να παρατηρηθεί άμεσα με την χρήση UV 

ακτινοβολίας. Παίρνοντας διαφορετικές φέτες της πηκτής κανείς μπορεί να μελετήσει 

πολλά διαφορετικά ένζυμα. 

Κατόπιν ακολουθεί το στάδιο της ερμηνείας των ζωνών που προκύπτουν μετά 

την χρώση των προϊόντων της ενζυμικής αντίδρασης. Δηλαδή, ακολουθεί η 

κατανόηση της γενετικής βάσης που διέπει τις διαφορές στη ζώνωση των 

διαφορετικών ατόμων. 

 

6.3 Υλικά-Μέθοδοι 

 

Στη μελέτη αυτή, ακολουθήθηκε η τεχνική της οριζόντιας ηλεκτροφόρησης σε 

πηκτή αμύλου. Για την παρασκευή της πηκτής χρησιμοποιήθηκαν 400 ή 450 cc 

ρυθμιστικού διαλύματος, (για χρώση μια ή δύο φετών της πηκτής, αντίστοιχα) στα 

οποία προστίθεντο 40 ή 45 γραμμάρια αμύλου, αντίστοιχα. Τα πλαίσια από Plexiglas, 

είχαν διαστάσεις 19.3 x 20.5 x 12 (χιλιοστά). Μια ώρα μετά την ανάμειξη του 

ρυθμιστικού διαλύματος με το άμυλο, το διάλυμα μέσα στα πλαίσια είχε την 

επιθυμητή πυκνότητα. Κατόπιν, η πηκτή τοποθετείτο στο ψυγείο για ένα τέταρτο της 

ώρας και έπειτα ήταν έτοιμη να χρησιμοποιηθεί. Η πηκτή κατά την παραμονή της 
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στους 4 οC, ήταν σκεπασμένη με plastic wrap για να μη χάσει την υγρασία της και 

γίνει δύσχρηστη. 

Το εκχύλισμα λαμβανόταν μετά από λειοτρίβηση του μισού σώματος του 

ζώου (δίχως το κέλυφος), μέσα σε διάλυμα DTT ίσου όγκου με το λειοτριβούμενο 

ιστό. Κατόπιν στο εκχύλισμα γινόταν φυγοκέντρηση για 3 λεπτά στις 13.000 στροφές 

ανά λεπτό. Μετά από αυτό, μικρά κομμάτια χαρτιού Whattman No 3, που έχουν 

εμποτιστεί το καθένα σε εκχύλισμα διαφορετικού ατόμου, τοποθετούνταν μέσα σε 

εγκοπή της πηκτής. Στη συνέχεια, η πηκτή καλυπτόταν με plastic wrap για να 

προστατεύεται από διάφορες ουσίες, που η επικόλληση τους στην επιφάνεια της, θα 

δημιουργούσε πρόβλημα. Το τελευταίο στάδιο ήταν η τοποθέτηση της πηκτής πάνω 

στα δοχεία της συσκευής ηλεκτροφόρησης, που περιείχαν 400 cc από το ίδιο 

ρυθμιστικό διάλυμα (συνεχές σύστημα) και η σύνδεση της συσκευής 

ηλεκτροφόρησης με το ρεύμα. 

Πρέπει να σημειώσω ότι τα ζώα πριν τη λειοτρίβησή τους ή και κατόπιν αυτής 

αν γινόταν χρήση τους ξανά (μέχρι και 4 φορές το ίδιο εκχύλισμα έδινε 

ικανοποιητική ενεργότητα), παρέμεναν στους – 80 οC . Η διατήρηση χαμηλής 

θερμοκρασίας του ιστού, αλλά και του εκχυλίσματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

για να μην έχουμε αποδιάταξη των πρωτεϊνών. Για αυτό όλοι οι χειρισμοί 

γινόντουσαν γρήγορα και τα δείγματα έμπαιναν σε δοχείο με πάγο. Επίσης καθόλη 

την διάρκεια της ηλεκτροφόρησης, όλο το σύστημα, εκτός των συσκευών παροχής 

ρεύματος, ήταν τοποθετημένα μέσα σε ψυγείο, ώστε το πήκτωμα να μην αναπτύξει 

θερμοκρασία. Για τον ίδιο λόγο επάνω στην επιφάνεια του πηκτώματος 

τοποθετούνταν μια πλάκα σαν αυτές που χρησιμοποιούνται στα φορητά ψυγεία, η 

οποία προηγουμένως είχε καταψυχθεί στους -20 οC. 

Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης από την πηκτή, με τη βοήθεια ενός 

λεπτού σύρματος, μπορούσαμε να πάρουμε μια, δύο ή και τρεις φέτες, ανάλογα με τις 

ανάγκες του πειράματος και τον όγκο του ρυθμιστικού διαλύματος που 

χρησιμοποιήθηκε. Η χρώση γινόταν στην εσωτερική επιφάνεια της φέτας, είτε με 

τοποθέτηση της φέτας μέσα σε διάλυμα του υποστρώματος, πάνω στο οποίο δρα το 

εξεταζόμενο ένζυμο, είτε με επικάλυψη της υπόλοιπης πηκτής (μετά την αφαίρεση 

της πρώτης φέτας), με άγαρ σε διάλυμα του υποστρώματος (agar overlay). Και στις 

δυο περιπτώσεις η χρώση ολοκληρωνόταν με επώαση των τμημάτων της πηκτής 

στους 37 οC. 
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Όλες οι φέτες που βάφτηκαν με επικάλυψη άγαρ, αφού γινόταν καταγραφή 

των γονότυπων των εξεταζόμενων ατόμων, αφήνονταν να στεγνώσουν πάνω σε χαρτί 

Whattman. Οι υπόλοιπες φέτες, μετά την καταγραφή των γονότυπων, εμβαπτίζονταν 

για τουλάχιστο 12 ώρες σε διάλυμα μονιμοποίησης, το οποίο είχε σύνθεση 1μέρος 

μεθανόλη και 1 μέρος νερό. 

Μετά την εξέταση όλων των πληθυσμών στους οποίους επικεντρώθηκε αυτή 

η μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν άτομα, με γνωστό γονότυπο, από διαφορετικούς 

πληθυσμούς στο ίδιο πήκτωμα για να ελεγχθεί κατά πόσο τα αλληλόμορφα 

διαφορετικών πληθυσμών που παρουσιάζουν την ίδια η παραπλήσια κινητικότητα 

είναι τελικά τα ίδια ή όχι. Άλλος ένας έλεγχος που προηγήθηκε του προηγούμενου 

και επαναλαμβανόταν σε κάθε πείραμα ήταν η ένθεση ατόμων με γνωστό γονότυπο, 

που προέρχονταν όμως από άλλο πληθυσμό, μέσα στο νεοεξεταζόμενο πληθυσμό. 

Αυτό έδινε και τη δυνατότητα του άμεσου χαρακτηρισμού των αλληλομόρφων του 

νέου πληθυσμού σε σχέση με τους προηγούμενους που είχαν εξεταστεί. 

Μελετήθηκαν συνολικά τρία ένζυμα. Τα ένζυμα αυτά είναι η Λευκίνη 

αμινοπεπτιδάση (LAP), η Φωσφορογλυκομουτάση (PGM) και η Ισομεράση της 

Φωσφογλυκόζης (PGI). Τα ένζυμα LAP και PGM έχουν ευρύτατα εξεταστεί και σε 

άλλα γένη χερσαίων σαλιγκαριών, όπως η Albinaria (Kempermann & Degenaars, 

1992; Αγιουτάντη 1994; Schilthiuzen & Gittenberger, 1994). Το ένζυμο PGI δεν 

απαντάται σε αυτές τις μελέτες, αλλά απαντάται στη μελέτη του θαλάσσιου γένους 

Mytilus (Quesada et al., 1995) της οποίας το πρωτόκολλο ακολουθήθηκε σε αυτή την 

μελέτη. Η σύνθεση των ρυθμιστικών διαλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

παρασκευή της πηκτής και αποτελούσαν και το διάλυμα των δοχείων 

ηλεκτροφόρησης παρατίθενται στον πίνακα 1. Οι συνθήκες της ηλεκτροφόρησης 

παρατίθενται στον πίνακα 2. 

Το ρυθμιστικό διάλυμα και τα υλικά της χρώσης των ενζύμων παρατίθενται 

στον πίνακα 3. 

Η επιλογή των συστημάτων των ρυθμιστικών διαλυμάτων, τα υλικά και οι 

συνθήκες χρώσεις καθώς και οι συνθήκες ηλεκτροφόρησης έγιναν σύμφωνα με τους 

Quesada et al., (1995), με κάποιες αλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες του υλικού μας. 
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Πίνακας 1. Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης 
Ρυθμιστικό 
διάλυμα 

Σύνθεση ρυθμιστικού διαλύματος pH 

TC Tris 0.0155M, Citric acid 0.0043M 7* 

TME 
Tris 0.01M, Maleic acid 0.01M, EDTA 

0.0001M, MgCl2 0.001M 
6,6** 

*ρύθμιση του pH με HCL,**ρύθμιση του pH με NAOH 

 

Πίνακας 2. Συνθήκες ηλεκτροφόρησης 
Ρυθμιστικό 
διάλυμα 

Ένζυμο Τάση 
(Volts)/Ένταση (mA) 

Διάρκεια 
Ηλεκτροφόρησης (h) 

TC LAP 144 / 77 7 

TME PGM, PGI 105-110 / 95-100 8 

 

Πίνακας 3. Ρυθμιστικό διάλυμα και υλικά χρώσης 

Ένζυμο 
Ρυθμιστικό 
διάλυμα χρώσης 

pH Υπόστρωμα Συνένζυμο Άλλο ένζυμο Χρωστική 

LAP Tris 0.1 M 7.5 
L-leucyl-b-

napthylamide 
  FAST BLACK K 

PGM* Tris 0.1 M 7.5 
Glucose-1-

phosphate 
NADP 

Glucose-6-

phosphate 

dehydrogenase 

MTT, PMS 

PGI* Tris 0.1 M 7.5 
Fructose-6-

phosphate 
NADP 

Glucose-6-

phosphate 

dehydrogenase 

MTT, PMS 

* Η χρώση έγινε με επικάλυψη άγαρ     

Συνολικά, εξετάστηκαν ηλεκτροφορητικά 5 πληθυσμοί, οι 4 από τους οποίους 

είναι από την Κρήτη και ένας είναι από τη νήσο Πάρο. Στον πίνακα 4 που ακολουθεί 

παρατίθενται οι πληθυσμοί που μελετήθηκαν και το πλήθος των ατόμων που 

χρησιμοποιήθηκαν από τον κάθε πληθυσμό. 

 

Πίνακας 4. Πληθυσμοί που περιλαμβάνονται στην μελέτη 
Α/Α Περιοχή Μορφή κελύφους 

*Σύμφωνα με 

Βαρδινογιάννη, 1994 

Ημερομηνία 
συλλογής 

Αριθμός ατόμων 
(Ν) 

1 

Κρήτη, Ν.Ηρακλείου 

Ανώπολη, κοντά στο 

νεκροταφείο. 

 

Mastus 

cretensis-etuberculatus* 

4/11/1997 39 

2 

Κρήτη, 

Ν.Ηρακλείου,Ταλέα Όρη, 

Μάραθος. 

 
Mastus cretensis 

18/11/1997 12 

3 
Ν.Κυκλάδων, ν.Πάρος, 

Πούντα. Mastus etuberculatus 10/11/1997 11 
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4 

Κρήτη, Ν.Χανίων, 

Ακρωτήρι Χανίων, μεταξύ 

Αγ.Τριάδας και Μονής 

Γκουβερνέτου. 

 
Mastus olivaceus 

23/11/97 20 

5 

Κρήτη, Ν.Χανίων, 

Τοπόλια προς 

Κουτσοματάδος, είσοδος 

φαραγγιού κάτω από την 

Αγ. Σοφία. 

 

Mastus 

cretensis-olivaceus* 

23/11/1997 20 

 

6.3.5 Ανάλυση των δεδομένων 

 

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το υπολογιστικό πρόγραμμα 

BIOSYS-1, release 1.7 (Swofford & Selander, 1989). 

Σε κάθε πληθυσμό έγινε εκτίμηση των συχνοτήτων των αλληλομόρφων. Οι 

συχνότητες αυτές μετατράπηκαν σε συντελεστές γενετικής απόστασης/ομοιότητας. 

Χρησιμοποιώντας το δείκτη του Nei (1978) και τον αλγόριθμο της U.P.G.M.A 

πραγματοποιήσαμε ανάλυση ομάδων στους πληθυσμούς μας. 

 Επίσης, εξετάστηκε αν οι πληθυσμοί βρίσκονται σε ισορροπία Hardy-

Weinberg σε όλους τους γενετικούς τόπους. Παράλληλα υπολογίστηκε η παράμετρος 

Fis (Fixation index) που εκτιμά την απόκλιση, της παρατηρούμενης από την 

αναμενόμενη ετεροζυγωτία σύμφωνα με τη Hardy-Weinberg ισορροπία μέσα σε κάθε 

δείγμα και για κάθε γενετικό τόπο. 

Με το στατιστικό πρόγραμμα Genepop (Version 1.3b) εξετάστηκε η γενετική 

διαφοροποίηση για όλα τα ζευγάρια των πληθυσμών (exact tests). Επίσης, 

υπολογίστηκε η παράμετρος FST για όλα τα ζευγάρια των πληθυσμών. 
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6.4 Αποτελέσματα 

 

Από τους τρεις γενετικούς τόπους που μελετήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι δύο 

ήταν πολυμορφικοί (ο πιο κοινός αλληλόμορφος είχε συχνότητα μικρότερη από 0.9) 

και μάλιστα όχι σε όλους τους πληθυσμούς, (πίνακας 5).  

 

Πίνακας 5. Αριθμός αλληλομόρφων του πληθυσμού σε κάθε ένα 

από τα τρία ένζυμα 

Πληθυσμοί 
Ένζυμο 

 Ανώπολη  Μάραθος Πάρος Ακρωτήρι Τοπόλια 

LAP 3 1 2 4 2 

PGM 3 3 2 1 1 

PGI Α
ρι
θμ
ός

 

αλ
λη
λο

/φ
ων

 

1 1 1 1 2 

 

Αυτοί οι γενετικοί τόποι είναι οι: LAP και PGM. Ο γενετικός τόπος PGI ήταν 

σε όλους τους πληθυσμούς, εκτός από ένα, μονομορφικός.  

Σε ότι αφορά στο γενετικό τόπο LAP συνολικά εντοπίστηκαν 5 αλληλόμορφα. 

Το αλληλόμορφο που απαντάται σε όλους τους πληθυσμούς και με υψηλή συχνότητα 

είναι το αλληλόμορφο 98, (πίνακας 6).  

 

Πίνακας 6. Συχνότητες αλληλομόρφων ανά πληθυσμό. Τα 

αλληλόμορφα συμβολίζονται με βάση τη σχετική τους κινητικότητα. 

Πληθυσμοί (πλήθος ατόμων) 

Έ
νζ
υμ
ο 

Α
λλ
ηλ
ο/
φο

 

Ανώπολη 

(39) 

Μάραθος 

(12) 

Πάρος 

(11) 

Ακρωτήρι

(20) 

Τοπόλια 

(20) 

LAP    
100 0.551 0.000 0.000 0.025 0.025 

98 0.410 1.000 0.545 0.475 0.975 

94 0.000 0.000 0.455 0.250 0.000 

92 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 

110 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 

PGM      

100 0.618 0.045 0.000 0.000 0.000 

96 0.092 0.273 0.045 0.000 0.000 

92 0.289 0.682 0.955 1.000 1.000 

PGI      
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100 1.000 1.000 1.000 1.000 0.975 

50 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 

Ο πληθυσμός του Μάραθου έχει συχνότητα σε αυτό το αλληλόμορφο 1, ενώ 

στον πληθυσμό από τα Τοπόλια η συχνότητα πλησιάζει το 1 και οι υπόλοιποι 

πληθυσμοί φέρουν αυτό το αλληλόμορφο σε συχνότητα που πλησιάζει το 0.5. Το 

επόμενο αλληλόμορφο που απαντάται σε αρκετούς πληθυσμούς είναι το 100. Στον 

πληθυσμό από την Ανώπολη η συχνότητα του αλληλομόρφου αυτού ανέρχεται στο 

0.5, ενώ στους άλλους δύο πληθυσμούς , του Ακρωτηρίου και των Τοπολίων 

απαντάται με πολύ μικρή συχνότητα. Στην συνέχεια έχουμε τον αλληλόμορφο 94 που 

απαντάται σε δύο πληθυσμούς και με συχνότητα που ανέρχεται στο 0.5 για τον 

πληθυσμό της Πάρου και στο 0.25 για τον πληθυσμό του Ακρωτηρίου. Επόμενα στη 

διαδοχή της ευρείας παρουσίας σε πληθυσμούς είναι τα αλληλόμορφα 110 και 92. Το 

αλληλόμορφο 110 εμφανίζεται μόνο σε ένα πληθυσμό αυτό της Ανώπολης και 

μάλιστα με μικρή συχνότητα, ενώ το αλληλόμορφο 92 εμφανίζεται μόνο στον 

πληθυσμό από το Ακρωτήρι και με συχνότητα που ανέρχεται στο 0.25.  

 Το πιο σπάνιο αλληλόμορφο στο σύνολο των πέντε αλληλομόρφων που 

βρέθηκαν για το γενετικό τόπο LAP σε αυτούς τους πληθυσμούς, είναι το 

αλληλόμορφο 100, ενώ το πιο συχνό είναι το αλληλόμορφο 92. Το μόνο 

αλληλόμορφο το οποίο έχει συχνότητα 1 σε πληθυσμό, είναι το αλληλόμορφο 98 

στον πληθυσμό από το Μάραθο. Τα ίδιο αλληλόμορφο παρουσιάζει συχνότητα κοντά 

στο 1 και στον πληθυσμό από τα Τοπόλια.  

Τέλος ο πληθυσμός με την μεγαλύτερη ποικιλία σε αλληλόμορφα είναι ο 

πληθυσμός από το Ακρωτήρι ο οποίος εμφανίζει 4 από τα 5 αλληλόμορφα της LAP. 

Ακολουθεί ο πληθυσμός από την Ανώπολη που φέρει 3 από τα 5 αλληλόμορφα. Οι 

πληθυσμοί της Πάρου και των Τοπολίων εμφανίζουν δύο από τα πέντε αλληλόμορφα, 

ενώ ο πληθυσμός του Μάραθου έχει συχνότητα 1 για το αλληλόμορφο 98. 

Για το γενετικό τόπο της PGM η ηλεκτροφορητική μέθοδος έδειξε την ύπαρξη 

3 αλληλομόρφων στο σύνολο των 5 πληθυσμών (πίνακας 5). Από αυτά τα τρία 

αλληλόμορφα, αυτό που απαντάται σε όλους τους πληθυσμούς είναι το αλληλόμορφο 

92 (πίνακας 6). Οι πληθυσμοί του Ακρωτηρίου και των Τοπολίων είναι fixed για αυτό 

το αλληλόμορφο, ενώ στον πληθυσμό από την Πάρο η συχνότητά του ανέρχεται στο 

0.95. Ο πληθυσμός της Ανώπολης έχει αρκετά χαμηλότερη συχνότητα σε αυτό το 

αλληλόμορφο. Στη συνέχεια έχουμε τον αλληλόμορφο 96 ο οποίος απαντάται σε 
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τρεις από τους πέντε πληθυσμούς. Στον πληθυσμό της Ανώπολης και της Πάρου 

εμφανίζεται με χαμηλή συχνότητα, όμως στον πληθυσμό του Μάραθου η συχνότητα 

ανέρχεται στο 0.28 περίπου. Τελευταίο στη διαδοχή της παρουσίας σε πληθυσμούς 

έρχεται το αλληλόμορφο 100 το οποίο απαντάται σε δύο πληθυσμούς. Στον 

πληθυσμό της Ανώπολης η συχνότητα του φτάνει το 0.6, ενώ στον πληθυσμό από το 

Μάραθο η συχνότητά του είναι αρκετά χαμηλή. 

Για την PGM σε αυτούς τους πέντε πληθυσμούς, το πιο σπάνιο αλληλόμορφο 

είναι το αλληλόμορφο 100. Αντίθετα το πιο συχνό αλληλόμορφο είναι το 92 για το 

οποίο 2 πληθυσμοί έχουν συχνότητα 1 , ενώ ένας ακόμα έχει συχνότητα για αυτό το 

αλληλόμορφο 0.95. 

Οι πληθυσμοί με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε αλληλόμορφα της PGM είναι της 

Ανώπολης και του Μάραθου, ενώ ακολουθεί ο πληθυσμός της Πάρου με μικρή όμως 

συχνότητα του ενός εκ των δύο αλληλομόρφων που φέρει. Τέλος, οι πληθυσμοί του 

Ακρωτηρίου και των Τοπολίων είναι οι μόνοι που έχουν συχνότητα 1 για ένα 

αλληλόμορφο και μάλιστα το ίδιο.  

Για την PGI τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά μια και υπάρχουν μόνο δύο 

αλληλόμορφα, το 100 και το 50 (πίνακας 5). Οι 4 από τους πέντε πληθυσμούς έχουν 

συχνότητα 1 για το αλληλόμορφο 100 και μόνο ο πληθυσμός των Τοπολίων, 

εμφανίζει το δεύτερο αλληλόμορφο και μάλιστα σε αρκετά χαμηλή συχνότητα, 

(πίνακας 6). 

 Όλοι οι πληθυσμοί που έφεραν περισσότερα του ενός αλληλόμορφα για κάποιο 

γενετικό τόπο έδωσαν υψηλές τιμές στον έλεγχο για Hardy-Weinberg ισορροπία και 

οι αντίστοιχες τιμές p ήταν επίσης πολύ υψηλές, για αυτόν το γενετικό τόπο. Σε ένα 

μόνο πληθυσμό, αυτό του Μάραθου, στον έλεγχο H-W, η τιμή p ήταν μικρότερη από 

0.05 για την PGM, (πίνακας 7). Άρα δεν υπάρχει απόκλιση από την ισορροπία H-W, 

παρά μόνο ίσως στον πληθυσμό από τον Μάραθο για τον γενετικό τόπο της PGM. 

 

Πίνακας 7. Έλεγχος για Hardy-Weinberg ισορροπία. 

Πληθυσμοί 
Ένζυμο 

Ανώπολη Μάραθος Πάρος Ακρωτήρι Τοπόλια 

LAP(αριθμός 

αλληλο/φων) 
(3) (1) (2) (4) (2) 

Βαθμοί 

ελευθερίας 
3 ------- 1 6 1 

X2/p-value 1.475/0.688 ------- 2.396/0.122 2.458/0.873 0.013/0.909 
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Chi square with 

pooling/p-value 
1.438/0.230 ------- ------- 1.839/0.175 ------- 

PGM(αριθμός 

αλληλο/φων) 

(3) (3) (2) (1) (1) 

Βαθμοί 

ελευθερίας 
3 3 1 ------- ------- 

X2/p-value 6.868/0.076 11.049/0.011 0.025/0.875 ------- ------- 

Chi square with 

pooling/p-value 
2.876/0.090 6.873/0.009 ------- ------- ------- 

PGI(αριθμός 

αλληλο/φων) 

(1) (1) (1) (1) (2) 

Βαθμοί 

ελευθερίας 
------- ------- ------- ------- 1 

X2/p-value ------- ------- ------- ------- 0.013/0.909 

Chi square with 

pooling/p-value 
------- ------- ------- ------- ------- 

Στον έλεγχο της απόκλισης της παρατηρούμενης από την αναμενόμενη 

σύμφωνα με Hardy-Weinberg ετεροζυγωτία, μόνο ο πληθυσμός από το Μάραθο 

έδωσε τιμή Χ2 μεγαλύτερη από 3.84 (=Χ 20.95 με 1 βαθμό ελευθερίας) για την τιμή του 

Fis (fixation index) στο γενετικό τόπο της PGM (πίνακας 8).  

 

Πίνακας 8. Έλεγχος για την παράμετρο Fis.

Πληθυσμοί   

Ανώπολη  Μάραθος  Πάρος  Ακρωτήρι Τοπόλια  
LAP PGM LAP PGM LAP PGM LAP PGM LAP PGM 

Παρατηρούμενοι 
24 18 ------ 1 8 1 15 ------ 1 1 

Τ

Ε

Ρ

Ο

Ζ

Υ

Γ

Ω

Τ

Ε

Σ 

Αναμενόμενοι 20.526 19.961 ------ 5.045 5.455 0.955 12.975 ------ 0.975 0.975 

Fixation index (Fis) -0.169 0.098 ------ 0.802 -0.467 -0.48 -0.156 ------ -0.026 -0.026 

X2 < 3.84 < 3.84 ------ > 3.84 < 3.84 < 3.84 < 3.84 ------ < 3.84 < 3.84 

 

Με βάση τις αλληλικές συχνότητες υπολογίστηκε ο συντελεστής γενετικής 

απόστασης του Nei (1978) για όλα τα ζεύγη των πληθυσμών. Οι αποστάσεις αυτές 

δίνονται στον πίνακα 9.  
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Πίνακας 9. Matrix των συντελεστών γενετικής απόστασης : πάνω από 

την διαγώνιο Nei (1978) unbiased genetic identity, κάτω από την διαγώνιο 

Nei (1978 unbiased genetic distance 

Πληθυσμοί Ανώπολη Μάραθος Πάρος Ακρωτήρι 
Τ

οπόλια 

Ανώπολη ***** 0.285 0.357 0.350 0.345 

Μάραθος 0.725 ***** 0.105 0.117 0.027 

Πάρος 0.700 0.900 ***** 0.015 0.67 

Ακρωτήρι 0.705 0.889 0.985 ***** 0.65 

Τοπόλια 0.709 0.974 0.935 0.937 ***** 

 

Με βάση αυτούς τους συντελεστές και τον αλγόριθμο της U.P.G.M.A. 

προέκυψε το δενδρόγραμμα του σχήματος 27. 
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Τα exact tests στην ουσία εξετάζουν κατά πόσο οι παρατηρούμενες διαφορές στις 

συχνότητες των αλληλομόρφων οφείλονται στην τύχη ή όχι. Τα αποτελέσματα τα 

οποία πήραμε παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες, (10-12). 

 

Πίνακας 10. Η πιθανότητα οι διαφορές να οφείλονται σε τυχαίους παράγοντες 

Πληθ υ σμ ο ί  Ένζυμο 

LAP, exact tests 

Πληθυσμοί 
Ανώπολη Μάραθος Πάρος Ακρωτήρι 

πι

θανότητα 
    

Ανώπολη 
St

andard error 
    

πι

θανότητα 
0.00000    

Μάραθος 
St

andard error 
0.00000    

πι

θανότητα 
0.00000 0.00006   

Πάρος 
St

andard error 
0.00000 0.00004   

πι

θανότητα 
0.00000 0.00012 0.01974  

Ακρωτήρι 
St

andard error 
0.00000 0.00012 0.00229  

πι

θανότητα 
0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 

Τοπόλια 
St

andard error 
0.00000 0.0000 0.00000 0.00000 

 

Πίνακας 11. Η πιθανότητα οι διαφορές να οφείλονται σε τυχαίους παράγοντες 

Πληθ υ σμ ο ί  Ένζυμο 

PGM, exact tests 

Πληθυσμοί 
Ανώπολη Μάραθος Πάρος Ακρωτήρι 

πιθανότητα     
Ανώπολη 

Standard error     

πιθανότητα 0.00000    
Μάραθος 

Standard error 0.00000    

πιθανότητα 0.00000 0.04218   
Πάρος 

Standard error 0.00000 0.00248   

πιθανότητα 0.00000 0.00038 0.35646  
Ακρωτήρι 

Standard error 0.00000 0.00030 0.00280  

πιθανότητα 0.00000 0.00032 0.35440 No information 
Τοπόλια 

Standard error 0.00000 0.00019 0.00250  
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Πίνακας 12. Η πιθανότητα οι διαφορές να οφείλονται σε τυχαίους παράγοντες 

Πληθ υ σμ ο ί  Ένζυμο 

PGI, exact tests 

Πληθυσμοί  
Ανώπολη Μάραθος Πάρος Ακρωτήρι 

Πιθανότητα     
Ανώπολη 

Standarderror     

πιθανότητα No information    
Μάραθος Standard 

error 
    

πιθανότητα No information No information   
Πάρος Standard 

error 
    

πιθανότητα No information No information No information  
Ακρωτήρι Standard 

error 
    

πιθανότητα 0.33960 1.00000 1.00000 1.00000 
Τοπόλια Standard 

error 
0.00265 0.00000 0.00000 0.00000 

 

Η παράμετρος FST (πίνακες 13-16) στην πράξη συγκρίνει τη μέση ετεροζυγωτία 

σε ένα γενετικό τόπο που παρατηρείται σε ένα ζεύγος πληθυσμών με την 

ετεροζυγωτία που θα είχαν οι δύο πληθυσμοί αν ήταν ένας ενιαίος πληθυσμός. Είναι 

δηλαδή μια παράμετρος, που εκτιμά αν οι διαφορές στις αλληλικές συχνότητες των 

πληθυσμών οφείλονται στην υποδιαίρεση του θεωρητικά ενιαίου πληθυσμού προς 

μικρότερους. Συνήθως θεωρείται ότι τιμές αυτής της παραμέτρου μεγαλύτερες του 

0.05 υποδεικνύουν την δημογραφική ανεξαρτησία των πληθυσμών. 

 

Πίνακας 13. Οι τιμές της παραμέτρου FST (σύμφωνα με Weir & 

Cockerham, 1984) 

Πληθ υ σμ ο ί  Ένζυμο 

LAP 

Πληθυσμοί 
Ανώπολη Μάραθος Πάρος Ακρωτήρι 

Ανώπολη     

Μάραθος 0.4366    

Πάρος 0.3240 0.4520   

Ακρωτήρι 0.2524 0.3113 0.0588  

Τοπόλια 

F S
T

0.4418 -0.0139 0.4745 0.3351 
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Πίνακας 14. Οι τιμές της παραμέτρου FST (σύμφωνα με Weir & 

Cockerham, 1984) 

Πληθ υ σμ ο ί  Ένζυμο 

PGM  
Πληθυσμοί 

Ανώπολη Μάραθος Πάρος Ακρωτήρι 

Ανώπολη    

Μάραθος 0.3125    

Πάρος 0.4776 0.1227   

Ακρωτήρι 0.5566 0.3104 0.0294  

Τοπόλια 
F S

T
0.5566 0.3104 0.0294 **** 

 

 

Πίνακας 15. Οι τιμές της παραμέτρου FST (σύμφωνα με Weir & 

Cockerham, 1984) 

Πληθ υ σμ ο ί  Ένζυμο 

PGI 

Πληθυσμοί 
Ανώπολη Μάραθος Πάρος Ακρωτήρι 

Ανώπολη     

Μάραθος ****    

Πάρος **** ****   

Ακρωτήρι **** **** ****  

Τοπόλια 

F S
T

0.0181 -0.0139 -0.0165 0.0000 

 

Πίνακας 16. Οι τιμές της παραμέτρου FST (σύμφωνα με Weir & 

Cockerham, 1984) 

Πληθ υ σμ ο ί  Όλα τα ένζυμα 

Πληθυσμοί 
Ανώπολη Μάραθος Πάρος Ακρωτήρι 

Ανώπολη    

Μάραθος 0.3730    

Πάρος 0.4034 0.3099   

Ακρωτήρι 0.4065 0.3110 0.0574  

Τοπόλια 

F S
T

0.4986 0.2460 0.4098 0.3201 
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6.5 Συζήτηση 

 

Πριν προχωρήσω πρέπει να επισημάνω ότι αυτά τα αποτελέσματα που πήρα 

από την ανάλυση των δεδομένων της ηλεκτροφόρησης, μπορούν να θεωρηθούν μόνο 

ενδεικτικά. Αυτό το στηρίζω στο γεγονός ότι σε παρόμοιες μελέτες (Gould & 

Woodruff, 1986; Kempermann & Degenaars 1992; Schilthuizen & Gittenberger, 

1994; Αγιουτάντη, 1994) τα μεγέθη των πληθυσμών που εξετάζονται, αλλά κυρίως το 

πλήθος των γενετικών τόπων που μελετώνται, είναι αρκετά μεγαλύτερο. Η 

συγκεκριμένη εικόνα που πήρα για τους υπό εξέταση πληθυσμούς, στηρίζεται σε 

πολύ λίγα, σχετικά με άλλες μελέτες, δεδομένα και αυτό μειώνει την ισχύ της. 

Ξεκινώντας με τις συχνότητες των αλληλομόρφων, παρατηρούμε ότι με βάση 

την PGM φαίνεται να υπάρχουν δύο ομάδες πληθυσμών. Η μια περιλαμβάνει τους 

πληθυσμούς που το πιο κοινό αλληλόμορφο είναι το αλληλόμορφο 92 και αυτοί είναι 

οι πληθυσμοί Τοπόλια, Ακρωτήρι, Πάρος και Μάραθος και η άλλη ομάδα 

περιλαμβάνει τον πληθυσμό από την Ανώπολη στον οποίο το πιο κοινό αλληλόμορφο 

είναι το αλληλόμορφο 100. Αυτή η ομαδοποίηση φαίνεται και στο δενδρόγραμμα. 

Πολύ ενδιαφέρον επίσης, είναι το γεγονός ότι κελυφικά όμοιοι πληθυσμοί (βλ. κεφ. 

2ο) όπως ο πληθυσμός από το Μάραθο και ο πληθυσμός από τα Τοπόλια, τόσο στο 

γενετικό τόπο της PGM όσο και στο γενετικό τόπο της LAP, έχουν ως πιο κοινό το 

ίδιο αλληλόμορφο. 

Όλοι οι πληθυσμοί ακολουθούν την Hardy-Weinberg ισορροπία σε όλους τους 

γενετικούς τόπους. Πρόκειται δηλαδή για πληθυσμούς με μεγάλο μέγεθος στους 

οποίους οι διασταυρώσεις είναι τυχαίες. Ένας μόνο πληθυσμός, αυτός του Μάραθου, 

δείχνει να έχει έλλειψη σε ετεροζυγώτες στην PGM, όμως αυτό μάλλον οφείλεται στο 

μικρό μέγεθος του δείγματος. Πέραν από αυτό δεν υπάρχει καμία άλλη ένδειξη που 

να υποστηρίζει ότι οι πληθυσμοί μας δεν ακολουθούν την παμμιξία.  

Κάτι το οποίο παρουσιάζει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον είναι οι τιμές FST. 

Σύμφωνα με αυτές τις τιμές για όλους τους γενετικούς τόπους, ο πληθυσμός από την 

Πάρο και ο πληθυσμός από το Ακρωτήρι θα μπορούσαν οριακά να θεωρηθούν ότι 

ανήκουν σε ένα ευρύτερο πληθυσμό. Αυτό ισχύει και για τους πληθυσμούς από το 

Μάραθο και τα Τοπόλια, αλλά μόνο σύμφωνα με τον γενετικό τόπο της LAP και PGI. 

Στους ίδιους γενετικούς τόπους, τα exact tests έδωσαν πιθανότητα, οι οποιεσδήποτε 

διαφορές μεταξύ των πληθυσμών από το Μάραθο και από τα Τοπόλια, να οφείλονται 
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στην τύχη, ίση με 1. Αντίθετα, για τους πληθυσμούς της Πάρου και του Ακρωτηρίου 

η πιθανότητα αυτή είναι πολύ μικρότερη της μονάδας και συνεπώς οι διαφορές 

μεταξύ αυτών των δύο πληθυσμών είναι υπαρκτές. 

Τέλος πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτή η ομοιότητα των προαναφερθέντων 

πληθυσμών συνοψίζεται και στο δενδρόγραμμα του σχήματος 1. Ο λόγος που 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης του Nei (1978), οφείλεται στο μικρό αριθμό των ατόμων 

που χρησιμοποιήθηκαν από κάθε πληθυσμό. Η τοπολογία του δέντρου που προέκυψε, 

αλλά και τα υπόλοιπα συμπεράσματα σε ότι αφορά ποιοι πληθυσμοί φαίνεται να 

μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους, προκαλεί μια σύγχυση. Η συνένωση στον ίδιο 

κλάδο του πληθυσμού από την Πάρο με αυτόν από το Ακρωτήρι έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση με την μέχρι τώρα ταξινομική. Σύμφωνα με τη Βαρδινογιάννη (1994) και με 

βάση μορφολογικά χαρακτηριστικά του κελύφους, ο πληθυσμός από το Ακρωτήρι 

είναι αντιπρόσωπος του ενδημικού είδους της Κρήτης M.olivaceus (Heller, 1976), το 

οποίο με βάση την γενετική απόσταση ενώνεται με το M.etuberculatus της Πάρου. Το 

ίδιο ισχύει και για την συνένωση του πληθυσμού από τον Μάραθο με αυτόν από τα 

Τοπόλια. Ο πληθυσμός από τo Μάραθο σύμφωνα και πάλι με τη Βαρδινογιάννη 

(1994) είναι αντιπρόσωπος του ενδημικού κρητικού είδους M.cretensis (Heller, 

1976), ενώ ο πληθυσμός από τα Τοπόλια ανήκει κελυφικά σε μια μορφή ενδιάμεση 

που η Βαρδινογιάννη (1994) περιγράφει ως M.cretensis–olivaceus. Συνεπώς η 

τοπολογία του δέντρου συμφωνεί ως προς το ένα σκέλος με την περιγραφή της 

Βαρδινογιάννη (1994). 

Αυτή η απόκλιση μεταξύ μορφολογικών και μοριακών δεδομένων δεν είναι 

κάτι που ξενίζει. Στην πράξη, η πιθανότητα να υπάρχει απόκλιση, μεταξύ μοριακών 

και μορφολογικών φυλογενέσεων ή μεταξύ μορφολογικών φυλογενέσεων, 

στηριζόμενων σε διαφορετικά δεδομένα, ή μεταξύ μορφολογικών φυλογενέσεων, 

στηριζόμενων σε διαφορετικούς μορφολογικούς χαρακτήρες, είναι η ίδια (Patterson 

et al., 1993). Δεν λείπουν βέβαια και οι περιπτώσεις σύγκλισης. Στη μελέτη του 

Cerion από το Pongo Carpet (Gould et al., 1974), διαπιστώθηκε απόλυτη σύγκλιση 

μεταξύ της μελέτης των χαρακτήρων του κελύφους και των αποτελεσμάτων των 

ηλεκτροφορήσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, την πλήρη απόρριψη της υπάρχουσας 

συστηματικής για τα τάξα του γένους της περιοχής. Οι Kemperman & Degenaars 

(1992) καταλήγουν ότι η συστηματική, για τα τάξα της Albinaria των Ιόνιων νησιών, 

που στηρίζεται στο κέλυφος και σε βιογεωγραφικά δεδομένα, ελάχιστα μπορεί να 

αμφισβητηθεί με βάση τα αλλοένζυμα. Αντίθετα, οι Schilthuizen & Gittenberger 
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(1994), μελετώντας κρητικούς πληθυσμούς Albinaria, αμφισβητούν την υπάρχουσα 

συστηματική. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η Αγιουτάντη (1994) που 

μελέτησε πληθυσμούς Albinaria από νησιά του Αιγαίου πελάγους.  

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης, θα μπορούσαν να σημάνουν την 

αμφισβήτηση της συστηματικής του γένους που στηρίζεται στο κέλυφος. Όμως λόγω 

του περιορισμένου αριθμού γενετικών τόπων που μελετήθηκαν, δεν είναι δυνατό να 

αποφανθούμε αν αυτές οι παρατηρούμενες διαφορές ή ομοιότητες μεταξύ των 

πληθυσμών που συνοψίζονται και στο δενδρόγραμμα, οφείλονται τελικά στη 

γεωγραφική ή τη ταξινομική τους θέση. Αυτό το οποίο μπορούμε να δεχτούμε εδώ, 

είναι ότι όντως ο πληθυσμός από την Ανώπολη διαφέρει από τους υπόλοιπους. Όλοι 

οι έλεγχοι που γίνονται εδώ, στηρίζονται σε μεγέθη δειγμάτων πολύ μικρά και 

συνεπώς δεν αρκούν τα δεδομένα για να απορριφθεί η υπόθεση αυτών των ελέγχων 

που εξ’ ορισμού είναι ότι οι πληθυσμοί μας είναι όμοιοι. Ωστόσο, αυτός ο πληθυσμός 

διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους. Σε μια επόμενη μελέτη με περισσότερα άτομα 

από κάθε σταθμό, ο συγκεκριμένος πληθυσμός θα απομακρυνόταν ακόμα 

περισσότερο. Τα αποτελέσματα λοιπόν δεν είναι καθοριστικά, όμως σίγουρα 

υποδεικνύουν την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούν οι έρευνες για αυτό το 

εξαιρετικά διαφοροποιημένο χερσαίο σαλιγκάρι.  
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7Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Το γένος Mastus ως ένα εξαιρετικά διαφοροποιημένο γένος χερσαίων 

σαλιγκαριών, έχει οδηγήσει σε σύγχυση σε ότι αφορά τα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση του. Ανάλογα με το κριτήριο στο οποίο 

στηρίζεται ο ερευνητής, η κατάληξη είναι διαφορετική. Η ταξινομική μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε μέχρι και το 1994 για το γένος Mastus, περιοριζόταν στις 

κλασσικές μεθόδους ταξινόμησης χερσαίων μαλακίων, δηλαδή κυρίως στο κέλυφος 

και το αναπαραγωγικό σύστημα, (Heller, 1976; Μυλωνάς, 1982; Βαρδινογιάννη, 

1994). Οι χαρακτήρες όμως του κελύφους και του αναπαραγωγικού που λαμβάνονταν 

υπόψιν, δεν είχαν την απαιτούμενη περιγραφική δύναμη για να δώσουν την 

μονοσήμαντη ταυτότητα του κάθε πληθυσμού, με αποτέλεσμα κάποιοι πληθυσμοί να 

μην μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο από τα υπάρχοντα τάξα (Βαρδινογιάννη, 1994). 

Ο Maassen (1995) χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον σπερματοφόρο για να 

διακρίνει τα κρητικά τάξα και στην ίδια εργασία δίνει κλείδα προσδιορισμού των 

ειδών, στηριζόμενη σε χαρακτήρες του αναπαραγωγικού συστήματος. Αυτή ήταν και 

η πρώτη προσπάθεια να ξεφύγει η συστηματική του γένους προς μια κατεύθυνση πιο 

σύγχρονη και λιγότερο συντηρητική. Η εργασία του Bank (1997) που αφορούσε τάξα 

του Αιγαίου (εκτός της Κρήτης) και στηριζόταν σε ποιοτικούς, αλλά και ποσοτικούς 

χαρακτήρες του κελύφους, αποτελεί επιστροφή στις κλασσικές μεθόδους. Το γεγονός 

όμως, ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου στοιχεία από ανατομές θέτει υπό αμφισβήτηση 

την διάκριση των τάξων που έκανε.  

Ο βασικός στόχος αυτής της διατριβής, δηλαδή η διερεύνηση της δυνατότητας 

των διάφορων γνωρισμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο γένος, να λειτουργήσουν 

ως ειδοδιαγνωστικά, επιτεύχθηκε εν μέρει. Δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς με 

βεβαιότητα στο ερώτημα «ποιο είναι το πιο κατάλληλο εργαλείο για την ανάπλαση 

της φυλογένεσης των μελετούμενων τάξων;». Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, 

είναι ενδεικτικά ως προς την κατεύθυνση της απόρριψης κάποιου γνωρίσματος ως 

ειδοδιαγνωστικού και λιγότερο προς την κατεύθυνση της υπόδειξης του κατάλληλου.  

Η προσέγγιση της ποικιλότητας των πληθυσμών στο κέλυφος με μεθόδους 

πολυμεταβλητής ανάλυσης, έδειξε ότι οι χαρακτήρες που χρησιμοποιήθηκαν 
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περιγράφουν ικανοποιητικά το κέλυφος των ατόμων των πληθυσμών. Οι 

ομαδοποιήσεις των πληθυσμών που προέκυψαν με βάση αυτούς τους χαρακτήρες, 

συγκλίνανε αρκετά με την ταξινομική των Heller (1976) και Βαρδινογιάννη (1994). 

Επιπλέον, κάποιοι από τους πληθυσμούς που η Βαρδινογιάννη (1994), θεωρούσε ως 

κελυφικά ενδιάμεσους κάποιων άλλων ξεκάθαρων κελυφικά πληθυσμών, 

ομαδοποιήθηκαν με έναν από αυτούς ή τοποθετήθηκαν ενδιάμεσα ή κοντά σε 

κάποιους άλλους. Τα αποτελέσματα που πήραμε από την ανάλυση του κελύφους 

συνοψίζονται στο ακόλουθο σκαρίφημα: 
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Η πολυμεταβλητή ανάλυση δεδομένων με τη χρήση των άμεσων μετρήσεων 

του αναπαραγωγικού συστήματος, έδειξε ότι ο παράγοντας τυχαιότητα στη 

μεταβλητότητα ορισμένων χαρακτήρων του αναπαραγωγικού, είναι αυτός που 

ουσιαστικά μειώνει την ειδοδιαγνωστική δύναμη του. Αν αντί των άμεσων 

μετρήσεων, χρησιμοποιηθούν οι λόγοι κάποιων μετρήσεων, τότε ο παράγοντας αυτός 

παύει να αλλοιώνει την ταυτότητα των πληθυσμών, οι οποίοι πλέον τοποθετούνται 

σταθερά σε συγκεκριμένες ομάδες.  

Αν συγκρίνουμε τις ομάδες πληθυσμών που δημιουργήθηκαν με βάση το 

κέλυφος και αυτές που δημιουργήθηκαν με βάση το αναπαραγωγικό (λόγοι 

μετρήσεων) θα διαπιστώσουμε ότι: 1) η ομάδα των πληθυσμών από Μάραθο, 

Τοπόλια, Ψηλορείτη και Ανώπολη στην ανάλυση με το κέλυφος, αλλάζει σύνθεση 
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στην ανάλυση με το αναπαραγωγικό και πλέον αποτελείται από τους πληθυσμούς του 

Μάραθου και του Ψηλορείτη που σύμφωνα με την Βαρδινογιάννη (1994) ανήκουν 

και οι δυο στο ενδημικό κρητικό είδος M. cretensis. Κοντά σε αυτούς τους δυο 

πληθυσμούς πλέον, έρχεται ο πληθυσμός του M. etuberculatus από την Πάρο 

(Μυλωνάς, 1982). Την πολύ μεγάλη ομοιότητα των δύο αυτών τάξων, στα κελυφικά 

όμως γνωρίσματα, υποστήριξε ο Heller (1976), ο οποίος αναφέρεται στα δυο τάξα ως 

M. pupa etuberculatus και M. pupa cretensis, αντίστοιχα. Στη συγκεκριμένη μελέτη 

το κέλυφος δεν υποδεικνύει κάτι τέτοιο. Ο πληθυσμός του Γιούχτα (μεγ.κελ.), που 

μέσω του πληθυσμού της Ανώπολης, πλησίαζε την ομάδα του Μάραθου στην 

ανάλυση με το κέλυφος, σε αυτή την ανάλυση πλησιάζει ακόμα περισσότερο τον 

πληθυσμό από την Ανώπολη και δεν δείχνει πλέον καμία ομοιότητα με τον πληθυσμό 

από το Μάραθο και τον Ψηλορείτη, 2) η πολύ σταθερή σχέση των πληθυσμών 

Τοπολίων και Μάραθου που παρατηρείται με βάση το κέλυφος χάνεται στο 

αναπαραγωγικό και 3) η σχέση που έχουν οι πληθυσμοί από το Ακρωτήρι, την 

Κριτσά και το Γιούχτα (μικ.κελ.) στην ανάλυση με το κέλυφος, δεν διατηρείται στην 

ανάλυση με το αναπαραγωγικό. Ο πληθυσμός από το Ακρωτήρι πλέον πλησιάζει τον 

πληθυσμό από τα Τοπόλια, ενώ ο πληθυσμός από την Κριτσά μαζί με τον πληθυσμό 

από την Παχειά Άμμο πλησιάζουν σε αυτή την ομάδα. Ο πληθυσμός όμως του 

Γιούχτα (μικ.κελ.), έχει απομακρυνθεί αρκετά και βρίσκεται ενωμένος με τον 

πληθυσμό της Καρπάθου. Τέλος, ο πληθυσμός της Εύβοιας διατηρεί τις αποστάσεις 

του από τους υπόλοιπους πληθυσμούς και αν πλησιάζει κάποιους πληθυσμούς αυτοί 

είναι το ζευγάρι της Ανώπολης και του Γιούχτα (μεγ.κελ.).  

Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε αυτή την ανάλυση είναι ότι οι 

πληθυσμοί της Καρπάθου και της Πάρου, που στην ανάλυση με το κέλυφος, δεν 

έδειχναν μεγάλη ομοιότητα με τους κρητικούς πληθυσμούς, τώρα εμφανίζονται 

άμεσα συνδεδεμένοι με αυτούς. Σε ότι λοιπόν, αφορά τη σύγκλιση των 

αποτελεσμάτων της ομαδοποίησης των πληθυσμών με το κέλυφος και αυτής με βάση 

το αναπαραγωγικό, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές.  

Το αντίστοιχο σκαρίφημα αυτής της ανάλυσης είναι το ακόλουθο: 
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Ο σπερματοφόρος είναι ένας χαρακτήρας, ο οποίος στους πληθυσμούς μελέτης 

προέκυψε ότι ακολουθεί δυο βασικά πρότυπα οργάνωσης. Τo πρώτο πρότυπο 

χαρακτηρίζεται από σπερματοφόρους που φέρουν ένα έντονο άγκιστρο και κατόπιν 

φέρουν ή και όχι κατά πλάτος ελάσματα και αγκάθια και τουλάχιστον ένα κατά 

μήκος έλασμα. Η άλλη μορφή δεν έχει ιδιαίτερα έντονο άγκιστρο και μετά από αυτή 

τη δομή ακολουθούν μόνο κατά μήκος ελάσματα, ενώ το λεπτό τμήμα του 

σπερματοφόρου καταλήγει σε έντονη ελικοειδή διάταξη. Με βάση αυτούς τους δυο 

τύπους οργάνωσης των δομών του σπερματοφόρου, οι πληθυσμοί μελέτης χωρίζονται 

σε δυο ομάδες εκ των οποίων η μια, αποτελείται από δυο υποομάδες. Η πρώτη 

υποομάδα περιλαμβάνει τους πληθυσμούς από το Ακρωτήρι, το Μάραθο, τα Τοπόλια, 

την Κάρπαθο, τον Ψηλορείτη, το Γιούχτα (μικ.κελ.) και την Εύβοια. Η δεύτερη 

υποομάδα αποτελείται από τους πληθυσμούς της Κριτσάς, Παχειάς Άμμου και της 

Πάρου. Τη δεύτερη ομάδα συνιστούν οι πληθυσμοί από την Ανώπολη και το Γιούχτα 

(μεγ.κελ.). Σχηματικά αυτή η ομαδοποίηση έχει ως εξής: 
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Αυτή η ομαδοποίηση των πληθυσμών, έχει φέρει κοντά πληθυσμούς που 

σύμφωνα με τους Heller (1976), Μυλωνά (1982) και Βαρδινογιάννη (1994) ανήκουν 

σε διαφορετικά είδη, κάποια από τα οποία μάλιστα είναι ενδημικά της Κρήτης. Για 

παράδειγμα εντάσσονται στην ίδια ομάδα οι πληθυσμοί του M. olivaceus και του M. 

cretensis που είναι ενδημικά της Κρήτης με τα M. etuberculatus από την Πάρο, M. 

dirphicus από την Εύβοια και M. turgidus από την Κάρπαθο. Όμως, η ομαδοποίηση 

με βάση τους σπερματοφόρους ταυτίζεται σε ορισμένα σημεία με τις ομαδοποιήσεις 

με βάση το κέλυφος και με βάση το αναπαραγωγικό σύστημα. Τόσο κελυφικά όσο 

και με βάση το αναπαραγωγικό σύστημα, οι πληθυσμοί της Κριτσάς και της Παχειάς 

Άμμου, συνδέονται ισχυρά και αυτό επιβεβαιώνει και ο σπερματοφόρος. Το ίδιο 

επιβεβαιώνει την σχέση των πληθυσμών από την Ανώπολη και το Γιούχτα που 

φάνηκε ότι είναι μεγάλη στην ανάλυση με το αναπαραγωγικό σύστημα και μικρότερη 

στην ανάλυση με το κέλυφος. Στην ουσία ο σπερματοφόρος ενώνει τις δυο μεγάλες 

ομάδες στις οποίες διακρίνονται οι πληθυσμοί με βάση το αναπαραγωγικό σύστημα 

(σκαρίφημα) και επιπλέον προσθέτει και τον πληθυσμό της Εύβοιας σε αυτό το 

μεγαλύτερο σύνολο. 

Σύμφωνα με τις κατανομές των ειδών που προσδιόρισε ο Maassen (1995) στην 

Κρήτη με βάση τον σπερματοφόρο και το αναπαραγωγικό σύστημα, οι κρητικοί 

πληθυσμοί στην πρώτη υποομάδα (σκαρίφημα σπερματοφόρων), έπρεπε να 

χωριστούν σε δυο ομάδες. Η μια θα περιελάμβανε τους πληθυσμούς του Ψηλορείτη 

και του Γιούχτα (μικ.κελ.) και η δεύτερη τους υπόλοιπους κρητικούς πληθυσμούς. 

Ενώ, στην δεύτερη υποομάδα, οι πληθυσμοί από την Κριτσά και την Παχειά Άμμο, 

θα αποτελούσαν νέο είδος με βάση τον σπερματοφόρο. Το ίδιο ισχύει και για τους 

πληθυσμούς του Γιούχτα (μεγ.κελ.) και της Ανώπολης που φέρουν παρόμοιο 
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σπερματοφόρο και δεν περιγράφεται από τον Maassen (1995). Ακόμα και αυτή η 

ομαδοποίηση των πληθυσμών έρχεται σε σύγκρουση με την συστηματική που 

στηρίζεται στο κέλυφος, ενώ δεν υποστηρίζεται από καμία από τις υπόλοιπες 

αναλύσεις. 

Όμως, με βάση την ερμηνεία που δόθηκε στη χρησιμότητα του αγκίστρου των 

σπερματοφόρων και των έντονων αναδιπλώσεων και λόγω της μεγάλης 

μεταβλητότητας που εμφανίζουν οι υπόλοιπες δομές μετά το άγκιστρο ακόμα και 

μέσα στον ίδιο πληθυσμό, η σημασία των δομών αυτών, που ο Maassen θεωρεί ως 

γνωρίσματα που καθιστούν τον σπερματοφόρο ειδοδιαγνωστικό χαρακτήρα, 

υποβαθμίστηκε. Συνεπώς η ομαδοποίηση όπως φαίνεται στο σκαρίφημα, 

αντιπροσωπεύει καλύτερα τις σχέσεις των πληθυσμών με βάση τον σπερματοφόρο. 

Πέρα από τις ομαδοποιήσεις των πληθυσμών, η μελέτη των σπερματοφόρων 

στα ζευγάρια και στους συμπάτριους πληθυσμούς του Γιούχτα προσέφερε σημαντικά 

νέα στοιχεία γύρω από τη βιολογία της αναπαραγωγής. Έγινε σαφές ότι ο 

σπερματοφόρος δημιουργείται λίγο πριν την σύζευξη και όχι κατά την διάρκεια αυτής 

(Maassen, 1995). Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι και τα άτομα του γένους Mastus, 

ανταλλάσσουν συγχρόνως τους σπερματοφόρους τους, όπως συμβαίνει στα 

Milacidae (Wiktor, 1987), αλλά και στα περισσότερα γένη χερσαίων σαλιγκαριών 

(Tompa, 1984). Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι σε κάθε σύζευξη ανταλλάσσεται 

ένας μόνο σπερματοφόρος και συνεπώς οι πολλαπλοί σπερματοφόροι, που 

απαντώνται στην απόφυση της σπερματοθήκης, είναι συνέπεια πολλαπλών 

συζεύξεων. Τα μόνα άτομα που δύναται να φέρουν πολλαπλούς σπερματοφόρους 

είναι αυτά που φέρουν απόφυση σπερματοθήκης. Αυτό είναι κάτι που διαφοροποιεί 

τους πληθυσμούς που φέρουν απόφυση και αυτούς που δεν φέρουν. Τα άτομα χωρίς 

απόφυση σπερματοθήκης είναι αυτά που έχουν και τους μεγαλύτερους 

σπερματοφόρους.  

Από την μελέτη των συμπάτριων πληθυσμών του Γιούχτα, προέκυψαν νέα 

στοιχεία για την οικολογία του γένους Mastus. Η διαφορετική θέση διάπαυσης, όπως 

διαπιστώθηκε, έχει σαν αποτέλεσμα τον διαφορετικό χρόνο αφύπνισης των δύο 

πληθυσμών. Δεν παρατηρήθηκε όμως, χρονική απομόνωση στην αναπαραγωγή των 

δυο πληθυσμών. Αυτοί λοιπόν οι πληθυσμοί, που έχουν κοινό μεγάλο τμήμα της 

αναπαραγωγικής τους περιόδου, είναι αναπαραγωγικά απομονωμένοι μεταξύ τους και 

έχουν επιλέξει διαφορετικά ενδιαιτήματα για να περνούν την καλοκαιρινή τους 

νάρκη. Πρόκειται για δυο πληθυσμούς με έντονες διαφορές στο κέλυφος, στο 
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αναπαραγωγικό σύστημα, στον σπερματοφόρο, στην ηθολογία, αλλά και στο mtDNA 

(Parmakelis et al., 1997). Ξεκάθαρα, λοιπόν αποτελούν δυο διακριτά είδη. Η ταύτιση 

των μορφολογικών και των μοριακών δεδομένων, αλλά και της ηθολογίας σε ότι 

αφορά την σχέση αυτών των δύο πληθυσμών μεταξύ τους, αποτελεί την επιβεβαίωση 

ότι η πραγματική σχέση αυτών των δυο πληθυσμών έχει αποκαλυφθεί. Αυτό το οποίο 

όμως δεν έχει γίνει σαφές, είναι ποιοι από τους μορφολογικούς χαρακτήρες που 

εξετάστηκαν εκφράζει αυτή την σχέση, δίχως να έχει επηρεαστεί από την συμπάτρια 

κατάσταση των δυο πληθυσμών. Είναι πολύ πιθανό, κάποιες από τις διαφορές στην 

μορφολογία που παρατηρήθηκαν να είναι συνέπεια μετατόπισης χαρακτήρα. Αν 

πρόκειται για μετατόπιση χαρακτήρα, τότε είναι πιθανό σε περίπτωση απουσίας της 

συμπάτριας κατάστασης, οι μορφολογικές διαφορές να είναι πολύ μικρότερες και 

συνεπώς μορφολογικά όμοιοι πληθυσμοί να ανήκουν τελικά σε διαφορετικά τάξα. Η 

ανάλυση του μιτοχονδριακού DNA σε επιλεγμένους με βάση την μορφολογία 

πληθυσμούς, ίσως δώσει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. 

Τα δεδομένα που προκύπτουν από την ηλεκτροφορητική μέθοδο, έχουν μεγάλη 

αποδοχή σε μελέτες συστηματικής προσέγγισης (Avise, 1974 & 1976; Baverstock et 

al., 1979; Buth, 1984). Σε μια αξιολόγηση των μοριακών τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των γενετικών αποστάσεων μεταξύ τάξων, οι 

Bush & Kitto (1978) καταλήγουν ότι η ηλεκτροφόρηση σε πηκτή είναι η καλύτερη 

μέθοδος για την μελέτη φυλών, ειδών και συγγενικών γενών. Τα αλλοένζυμα παρά το 

ότι αποτελούν ένα εργαλείο ευρύτατα χρησιμοποιούμενο στην μελέτη της 

φυλογένεσης, οι περιορισμοί στους οποίους υπόκεινται είναι οι ίδιοι με αυτούς που 

αφορούν και στα υπόλοιπα γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται σε συστηματικές 

μελέτες (Murphy et al., 1990).  

Σε αυτή την μελέτη με βάση τις συχνότητες των αλληλομόρφων τριών 

γενετικών τόπων, προέκυψε ένα δέντρο το οποίο δίνει μια εικόνα στις σχέσεις των 

πέντε πληθυσμών που αφορά, η οποία απέχει αρκετά από την ταξινομική που 

στηρίζεται στο κέλυφος και στο αναπαραγωγικό. Η σχέση μεταξύ των πληθυσμών 

από τα Τοπόλια και το Μάραθο, επανέρχεται και ως προς αυτό υπάρχει συμφωνία με 

την ανάλυση με το κέλυφος. Παράλληλα όμως, ο πληθυσμός του ενδημικού κρητικού 

είδους M. olivaceus από το Ακρωτήρι εμφανίζεται στενά συνδεδεμένος με τον 

πληθυσμό του M. etuberculatus από την Πάρο. Αυτή η σχέση δεν στηρίζεται από 

καμία από τις δυο άλλες αναλύσεις. Τέλος, ο πληθυσμός της Ανώπολης με βάση τα 

αλλοένζυμα εμφανίζεται να μην έχει σχέση με τους υπόλοιπους πληθυσμούς παρά το 
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ότι στην ανάλυση με το κέλυφος εντάσσεται στην ίδια ομάδα με τους πληθυσμούς 

της ομάδας του Μάραθου. Δεδομένου του μικρού αριθμού γενετικών τόπων που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την μελέτη, αλλά και του μικρού αριθμού ατόμων από 

τους πληθυσμούς, το μόνο συμπέρασμα το οποίο με σιγουριά εξάγεται, είναι η 

μεγάλη γενετική απόσταση του πληθυσμού της Ανώπολης από τους υπόλοιπους.  

Σε αυτή την πολύπλευρη προσέγγιση της διαφοροποίησης αυτού του 

πνευμονοφόρου διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί σύγκλιση στις 

σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών. Είτε η μεθοδολογία προσέγγισης στηριζόταν στα 

κλασσικά κριτήρια ταξινόμησης, είτε ήταν μια ευρύτατα εφαρμοζόμενη μεθοδολογία 

στη μελέτη της συστηματικής, όπως είναι τα αλλοένζυμα, τα αποτελέσματα τα οποία 

προέκυπταν, ταυτίζονταν μονάχα σε επιμέρους τμήματα και στο μεγαλύτερο μέρος 

τους ερχόταν σε αντίθεση, μεταξύ τους, με την συστηματική που στηρίζεται στο 

κέλυφος, αλλά και με τις κατανομές των μελετούμενων τάξων. 

Σε ότι αφορά στην ασυμφωνία της μορφολογικής προσέγγισης των πληθυσμών 

και αυτής με τα αλλοένζυμα, πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι άπειρα τα 

παραδείγματα στην βιβλιογραφία, στα οποία διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει μεγάλος 

βαθμός ανεξαρτησίας μεταξύ μοριακής και μορφολογικής εξέλιξης, καθώς και 

μεταξύ μοριακής και χρωμοσωμικής εξέλιξης (Pashley et al., 1985). Αυτή η απόκλιση 

μεταξύ των αποτελεσμάτων μπορεί να πηγάζει είτε από την λανθασμένη μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε σε μια ή και στις δυο προσεγγίσεις, είτε από την έλλειψη 

δεδομένων που είναι απαραίτητα για την επίλυση των φυλογενετικών σχέσεων 

(Hillis, 1987). Στην περίπτωση του γένους Mastus τα αποτελέσματα από τις 

ηλεκτροφορήσεις είναι πολύ περιορισμένης ισχύος. Ο μικρός αριθμός ατόμων που 

χρησιμοποιήθηκε από κάθε πληθυσμό και επιπλέον ο μικρός αριθμός γενετικών 

τόπων που μελετήθηκαν, μειώνουν την αξιοπιστία του δέντρου που προέκυψε και 

εκφράζει τις σχέσεις μεταξύ των μελετούμενων πληθυσμών στηριζόμενο στα 

υπάρχοντα δεδομένα. Συνεπώς, η απόκλιση μεταξύ των μοριακών και μορφολογικών 

δεδομένων, μπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλεται στο περιορισμένο ποσό πληροφορίας 

με φυλογενετική βαρύτητα, που πήραμε από την μελέτη των αλλοενζύμων. Η 

προσέγγιση που έγινε εδώ, θεωρείται ενδεικτική για την ταξινομική κατάσταση των 

πληθυσμών που μελετήθηκαν. Η κατανόηση της εξελικτικής ιστορίας και της 

γενετικής δομής, καθώς και η αντιμετώπιση της προβληματικής συστηματικής αυτού 

του πνευμονοφόρου, απαιτεί την μελέτη περισσότερων γενετικών τόπων σε 
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επιλεγμένους πληθυσμούς, με στόχο να προκύψει μεταβλητότητα με μεγάλη 

φυλογενετική βαρύτητα. 

Η απουσία σύμπλευσης στα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις τρεις 

διαφορετικές προσεγγίσεις της μορφολογίας των πληθυσμών, εγείρει ερωτήματα για 

την χρησιμότητα των χαρακτήρων που μελετήθηκαν στην ταξινομική του γένους. 

Πιθανότατα αυτή η απόκλιση να πηγάζει από το γεγονός ότι οι χαρακτήρες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των πληθυσμών, δεν 

είναι απαλλαγμένοι από την ποικιλομορφία που επάγει σε αυτούς η δράση του 

περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Τέτοια γνωρίσματα, τα οποία ενσωματώνουν 

μεταβλητότητα μη κληρονομήσιμη, δεν είναι κατάλληλα για την ανάπλαση των 

φυλογενετικών σχέσεων (Hillis, 1987). Κρίνεται πλέον απαραίτητη η προσέγγιση 

αυτού του γένους, με μεθόδους που δίνουν ακριβείς εκτιμήσεις των σχέσεων μεταξύ 

πληθυσμών που απόκλιναν πρόσφατα. Είναι γενικώς αποδεκτό, ότι η ανάλυση του 

μιτοχονδριακού DNA ανήκει σε αυτή την κατηγορία μεθόδων. Παράλληλα στην 

βάση αυτής της μοριακής φυλογένεσης θα μπορέσουμε να έχουμε μια αξιολόγηση 

των μορφολογικών χαρακτήρων που χρησιμοποιήθηκαν. Άλλωστε αυτή είναι η 

μεθοδολογία που έχουν προσεγγιστεί και άλλα έντονα διαφοροποιημένα χερσαία 

σαλιγκάρια όπως η Albinaria, η Cepaea, η Partula και το Cerion. Αυτά τα γένη 

σαλιγκαριών μέσα από την μελέτη της διαφοροποίησης τους, προσέφεραν σημαντική 

γνώση γύρω από τις διαδικασίες της μικροεξέλιξης, (Douris et al., 1995). Όλες οι 

προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν πρόσθεσαν γνώση και ενδιαφέρον, όμως το 

πρόβλημα της αδιαμφισβήτητης συστηματικής παρέμενε (Douris et al., 1995). Η 

ανάλυση αυτή λοιπόν αποτελεί, σε ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό μελετών, το 

εργαλείο για τη μελέτη της φυλογένεσης, ειδικά μεταξύ συγγενικών τάξων, (Moritz et 

al., 1987).  

Η ανάγκη για την εγκαθίδρυση μιας αξιόπιστης συστηματικής μέσα στο γένος 

Mastus, ωθεί τη μελέτη του με μεθόδους που έχουν δείξει ότι μπορούν: 1) να 

αποδώσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τις φυλογενετικές σχέσεις των μελετούμενων 

τάξων, 2) να εντοπίσουν τα αίτια για την απόκλιση των σχέσεων των υπό εξέταση 

πληθυσμών, μεταξύ των προσεγγίσεων που στηρίζονται σε μορφολογικά γνωρίσματα 

και 3) να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως αν οι μορφολογικές ομοιότητες μεταξύ μη 

συμπάτριων πληθυσμών οφείλονται ακριβώς σε αυτή την έλλειψη επαφής. 

Καταλήγοντας πρέπει να σημειώσουμε ότι η προβληματική συστηματική του 

γένους παραμένει. Ο χαρακτήρας όμως, ο οποίος φάνηκε ότι δεν μπορεί σε καμία 
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περίπτωση να λειτουργήσει ως ειδοδιαγνωστικός, είναι ο χαρακτήρας 

σπερματοφόρος. Ως εκ τούτου, οι περιγραφές νέων ειδών του Maassen (1995), που 

στηρίζονται μόνο στα γνωρίσματα του σπερματοφόρου και δεν συνδυάζονται με 

διαφορές και στο αναπαραγωγικό σύστημα, πρέπει να θεωρηθούν λανθασμένες. Τα 

υπόλοιπα γνωρίσματα, όπως το κέλυφος και το αναπαραγωγικό, μετά από αυτή την 

ανάλυση, έδειξαν ότι διαθέτουν αρκετή ισχύ στην διάκριση των πληθυσμών μεταξύ 

τους. Η προσθήκη επιπλέον μετρήσεων, ίσως δώσει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. 

Ειδικά για τον χαρακτήρα κέλυφος, πρέπει να επισημάνουμε ότι αποτελεί ένα 

χαρακτήρα που μπορεί και διακρίνει τους πληθυσμούς με πολλή μεγαλύτερη 

σαφήνεια από ότι το αναπαραγωγικό σύστημα. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι η όποια 

προσπάθεια για την επίλυση της προβληματικής συστηματικής του γένους πρέπει να 

λαμβάνει σοβαρά υπόψιν την παράμετρο κέλυφος.  
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8Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν 

τη μελέτη: 

1. Οι χαρακτήρες του κελύφους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διάκριση των 

πληθυσμών μεταξύ τους. Οι μορφολογικές αποστάσεις των πληθυσμών με βάση 

τις κελυφικές μετρήσεις, δεν σχετίζονται με τη γεωγραφική θέση των πληθυσμών. 

Η ομαδοποίηση των πληθυσμών με βάση τους κελυφικούς χαρακτήρες, συμπίπτει 

σε αρκετά μεγάλο ποσοστό με την συστηματική που στηρίζεται στο κέλυφος. 

2. Οι λόγοι των μετρήσεων των τμημάτων του αναπαραγωγικού, είναι παράμετροι 

που δίνουν με μεγαλύτερη αυστηρότητα τα όρια των πληθυσμών. Η ομαδοποίηση 

των πληθυσμών που προκύπτει με την χρήση των λόγων των μετρήσεων, δεν 

συμπίπτει με την συστηματική που στηρίζεται στο κέλυφος, όμως ταυτίζεται εν 

μέρει με την ομαδοποίηση με βάση τους κελυφικούς χαρακτήρες που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την μελέτη. 

3. Ο σπερματοφόρος παράγεται λίγο πριν την σύζευξη και όχι κατά την διάρκεια 

αυτής. Το άγκιστρο του σπερματοφόρου και οι έντονες αναδιπλώσεις στους 

σπερματοφόρους με πολύ μικρό άγκιστρο, εξυπηρετούν την προς μια κατεύθυνση 

κίνηση του σπερματοφόρου. Αυτή η κίνηση είναι: έξω από το πέος του ιδίου 

ατόμου και μέσα στην απόφυση της σπερματοθήκης/ή στην σπερματοθήκη του 

άλλου ατόμου. Οι υπόλοιπες δομές που έπονται του αγκίστρου, δεν προσφέρουν 

προς αυτή την κατεύθυνση της μηχανικής αντίστασης και ο ρόλος τους στη 

μηχανική απομόνωση είναι υποβαθμισμένος. 

4. Ο χαρακτήρας σπερματοφόρος δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ειδοδιαγνωστικός 

χαρακτήρας στο γένος Mastus.  

5. Τα άτομα ενός ζευγαριού ανταλλάσσουν ταυτόχρονα ένα μόνο σπερματοφόρο σε 

κάθε σύζευξη. Τα μόνα άτομα που μπορούν να φέρουν πολλαπλούς 

σπερματοφόρους στην απόφυση τους είναι αυτά που έχουν απόφυση 

σπερματοθήκης. 

6. Δεν υπάρχει αναπαραγωγική απομόνωση μεταξύ των δυο συμπάτριων 

πληθυσμών Mastus του Γιούχτα. Οι δύο συμπάτριοι πληθυσμοί του Γιούχτα 
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διαπαύουν σε διαφορετικές θέσεις και πιθανότατα αυτό είναι το αίτιο του 

διαφορετικού χρόνου αφύπνισης των δυο συμπάτριων πληθυσμών. 

7. Οι πληθυσμοί οι οποίοι εξετάστηκαν με βάση τα αλλοένζυμα ακολουθούν όλοι 

την Hardy-Weinberg ισορροπία. Η ομαδοποίηση των πληθυσμών με βάση την 

γενετική τους απόσταση, δεν συγκλίνει με την συστηματική που στηρίζεται στο 

κέλυφος και συμφωνεί εν μέρει με την ομαδοποίηση που προκύπτει με βάση τους 

κελυφικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την μελέτη. 

8. Η ασυμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων των προσεγγίσεων που στηρίζονται 

στο κέλυφος και το αναπαραγωγικό, οφείλεται στο ότι κάποιο από αυτό τα 

γνωρίσματα ή και τα δυο δεν είναι απαλλαγμένα από τη μη κληρονομήσιμη 

μεταβλητότητα. 

9. Η ασυμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων από την χρήση των αλλοενζύμων και 

των μορφολογικών προσεγγίσεων, αποδίδεται στον μικρό αριθμό γενετικών 

τόπων που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση. Η αύξηση του αριθμού των 

γενετικών τόπων που μελετώνται, θα δώσει ένα σύνολο δεδομένων με σαφώς 

μεγαλύτερη φυλογενετική βαρύτητα. 

10. Με αυτή την μελέτη στην ουσία απορρίψαμε ένα γνώρισμα ως ειδοδιαγνωστικό 

και αυτό το γνώρισμα είναι ο σπερματοφόρος και αυξήσαμε πολύ λίγο την 

εμπιστοσύνη μας στους χαρακτήρες κέλυφος και αναπαραγωγικό σύστημα. Η 

προσέγγιση των πληθυσμών του γένους Mastus με βάση τα αλλοένζυμα και την 

ανάλυση του μιτοχονδριακού DNA ίσως λύσει το πρόβλημα της συστηματικής 

του γένους. 
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9Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Στόχος αυτής της διατριβής ήταν να ξεκαθαρίσει την σύγχυση που επικρατεί 

γύρω από τα κριτήρια ταξινόμησης του γένους Mastus Beck, 1837 (Gastropoda, 

Pulmonata: Enidae) και παράλληλα να αποφανθεί ποια γνωρίσματα είναι τα πιο 

κατάλληλα για μια αδιαμφισβήτη συστηματική μέσα στο γένος.  

Προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, οι πληθυσμοί της μελέτης 

προσεγγίστηκαν με βάση την μορφολογία του κελύφους, του αναπαραγωγικού, του 

σπερματοφόρου και με βάση τη γενετική τους απόσταση όπως αυτή προκύπτει από τη 

μέθοδο της ηλεκτροφόρησης αλλοενζύμων. 

Για να κατανοηθεί ο ρόλος του σπερματοφόρου και να αξιολογηθεί σαν 

ειδοδιαγνωστικό γνώρισμα, μελετήθηκαν ζευγάρια από διάφορους πληθυσμούς, ενώ 

η πιθανότητα χρονικής αναπαραγωγικής απομόνωσης πληθυσμών διαφορετικού 

είδους, εξετάστηκε σε δυο συμπάτριους πληθυσμούς.  

Από την πολυμεταβλητή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στις μετρήσεις των 

κελυφικών χαρακτήρων και των επιμέρους τμημάτων του αναπαραγωγικού 

συστήματος προέκυψε ότι οι κελυφικοί χαρακτήρες είναι αυτοί οι οποίοι με 

μεγαλύτερη σαφήνεια διέκριναν τους πληθυσμούς μεταξύ τους και κρίνονται ως πιο 

αξιόλογοι για την επίλυση της προβληματικής συστηματικής του γένους, σε σχέση με 

τους χαρακτήρες του αναπαραγωγικού.  

Η μορφολογία των σπερματοφόρων των πληθυσμών της μελέτης, έδειξε ότι ο 

χαρακτήρας σπερματοφόρος δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν ειδοδιαγνωστικό 

γνώρισμα στο γένος Mastus.  

Τέλος, τα ηλεκτροφορητικά δεδομένα έδωσαν αποτελέσματα με περιορισμένη 

ισχύ, λόγω του περιορισμένου αριθμού ατόμων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και 

του μικρού αριθμού γενετικών τόπων που εξετάστηκαν. Πιθανότατα μια περισσότερο 

οργανωμένη προσέγγιση πληθυσμών του γένους, να αντιμετωπίσει την προβληματική 

συστηματική του γένους. 

Kρίθηκε απαραίτητη η προσέγγιση του γένους με την μέθοδο της ανάλυσης του 

μιτοχονδριακού DNA που είναι μια μέθοδος ευρύτατα χρησιμοποιούμενη σε μελέτες 

συστηματικής. Πέρα από την ανάπλαση των πραγματικών φυλογενετικών σχέσεων 
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των μελετούμενων τάξων, στη βάση αυτής της μοριακής φυλογένεσης θα 

αξιολογηθούν και τα μορφολογικά κριτήρια που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί 

στην συστηματική του γένους. 
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10ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

CONCLUSIONS 
 

The basic conclusions of this study are: 

1. The shell’s characters that were used in this study provided an adequate 

discrimination between the populations. The differences in the morphology of the 

shell between the populations, are not correlated to the geographic position of the 

populations under study. The grouping of the populations based on the shell 

morphology coincides a lot with the taxonomy based on the shell. 

2. The ratios between the measures of the genital parts, reduce the boundaries of the 

populations in regard to the direct measures and provide a grouping of the 

populations which does not coincide with the taxonomy based in the shell, but is 

partly in agreement with the grouping of the populations based on the shell 

characters of this study. 

3. The spermatophore is produced a few minutes before the actual copulation. The 

hook as well as the intense coils of the distal part of the spermatophore, act as an 

anchor that allows the movement of the spermatophore, from the donor’s penis to 

the receiver’s bursa diverticulum or bursa. All the other structures of the 

spermatophore that follow after the hook, do not actually contribute to the 

limitation of this movement and therefore their significance in the mechanical 

isolation of the populations is reduced. 

4. The spermatophore should not be considered a species-specific character in the 

genus Mastus. 

5. The members of a couple exchange only one spermatophore at each copulation 

and at the same time. The individuals that can carry more than one spermatophore 

in their genital apparatus, are those that have a bursa diverticulum.  

6. The two sympatric populations of Mastus in Giouchtas do not exhibit temporal 

isolation. The populations aestivate in different places and this probably results in 

the difference in the awaking time. 

7. All the populations studied for their differences in the frequencies of three loci, 

did not show any deviation from the Hardy-Weinberg equilibrium. The grouping 

of the populations based on the genetic distances in the three loci scored, 
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contradicts the taxonomy based on the shell and is partly in concordance with the 

grouping based on the shell characters used in this study. 

8. The lack of concordance in the grouping of the populations based on morphology 

of the shell and that based on the morphology of the genitalia is probably due to 

the fact that one or even both of these characters contain non heritable variability. 

Hence, their ability to reflect the actual relationships of the populations under 

study is diminished. 

9. The lack of concordance between the grouping of the populations based on the 

genetic distances and that based on the morphology of the shell or the morphology 

of the genitalia, is probably due to the limited information of phylogenetic 

importance obtained because of the small number of scored loci. 

10. With this study we did not propose the character that would be the most 

appropriate for a solid classification within the genus, but we were able to 

diminish the value of the spermatophore as a species-specific character. We also 

found out that the morphology of the shell as well as the morphology of the 

genitalia are promising characters on the basis of systematic value. The approach 

of the genus with more elaborate techniques such as the mitochondrial DNA and 

the allozymes, could clarify the situation. 
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11Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

 

SUMMARY 
 

The aim of this study was to evaluate the taxonomic characters used in the 

genus Mastus Beck, 1837 (Gastropoda, Pulmonata: Enidae) and propose those that 

will ensure a solid classification within it.  

In order to achieve this goal, besides the genetic distances based on three loci, 

the morphology of the shell, the terminal genitalia and the spermatophore of the 

populations under study, was approached.  

For the evaluation of the spermatophore as a species-specific character within 

the genus, a very good knowledge of its use and behavior during copulation is a 

prerequisite. For this reason, several couples were studied, while the possibility of 

temporal isolation between different species, was examined in two sympatric 

populations. 

From the multivariate analysis of the morphometric data based on the shell and 

on the terminal genitalia, it was concluded that the shell characters are better 

discriminants of the different populations. 

All the spermatophores examined point out to the conclusion that there are a 

few basic patterns of spermatophore’s morphology. According to those basic patterns 

a few groups of populations were formed. Those groups comprised populations that 

were very distinct in the shell morphology and in some cases, in the genitalia 

morphology as well. Beyond this grouping of the populations the minor differences 

between the spermatophores of the populations did not allow us to further divide the 

groups into distinct and unique populations as it would be the case if the 

spermatophore was a powerful discriminant character. Therefore it became obvious 

that the spermatophore is not a species-specific character within the genus Mastus.  

The electrophoretic data were of limited value due to the small amount of 

phylogenetically important information obtained. The reason for this was mainly the 

small number of loci scored in each population.  

The approach of the genus with a more elaborate technique such as the 

mtDNA analysis, is considered necessary at this point. On the basis of the molecular 
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phylogeny, an evaluation of the morphological characters used in the taxonomy of the 

genus, will be achieved. 
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Πάρος UTERLEN DUCSPERM SPDUCLEN DIVERLEN PENLEN MUSCLE EPIP_CAE CAE_APEN PENDIAM PENEP
DIA 

EPICADIA CAEAPDIA SPDUCD
IA 

1 0.33332 0.49998 0.06666 0.54998 0.39998 0.06666 0.56664 0.36665 0.14166 0.06666 0.05833 0.07500 0.03333 

2 0.28332 0.41665 0.06666 0.33332 0.49998 0.13333 0.53331 0.41665 0.10000 0.05000 0.05000 0.05000 0.03333 

3 0.31665 0.46665 0.11666 0.44998 0.43332 0.05000 0.44998 0.33332 0.11666 0.05000 0.06666 0.06666 0.03333 

4 0.24999 0.69997 0.08333 0.58331 0.56664 0.05000 0.56664 0.41665 0.12500 0.05000 0.06666 0.05000 0.04167 

5 0.26666 0.38332 0.06666 0.36665 0.41665 0.11666 0.56664 0.43332 0.11666 0.06666 0.06666 0.06666 0.04167 

6 0.34999 0.48331 0.16666 0.64997 0.41665 0.03333 0.69997 0.49998 0.11666 0.06666 0.06666 0.06666 0.03333 

7 0.38332 0.43332 0.08333 0.49998 0.48331 0.14999 0.58331 0.74997 0.10833 0.06666 0.06666 0.05833 0.03333 

8 0.38332 0.58331 0.08333 0.49998 0.38332 0.10000 0.66664 0.51665 0.09166 0.06666 0.05000 0.05833 0.05000 

9 0.28332 0.58331 0.06666 0.83330 0.36665 0.11666 0.41665 0.71664 0.10000 0.08333 0.06666 0.07500 0.03333 

10 0.41665 0.46665 0.10000 0.53331 0.36665 0.11666 0.74997 0.59998 0.11666 0.08333 0.06666 0.05000 0.03333 

11 0.31665 0.33332 0.11666 0.49998 0.34999 0.11666 0.49998 0.41665 0.10000 0.05833 0.06666 0.06666 0.03333 

12 0.29999 0.46665 0.10000 0.49998 0.36665 0.08333 0.69997 0.49998 0.10833 0.06666 0.06666 0.05833 0.04167 

13 0.31665 0.39998 0.10000 0.49998 0.49998 0.19999 0.43332 0.33332 0.08333 0.05000 0.06666 0.06666 0.03333 

14 0.33332 0.41665 0.10000 0.43332 0.39998 0.06666 0.61664 0.49998 0.10000 0.06666 0.06666 0.06666 0.03333 

15 0.24999 0.44998 0.14999 0.46665 0.39998 0.06666 0.36665 0.33332 0.10000 0.06666 0.06666 0.06666 0.03333 

16 0.33332 0.49998 0.05000 0.63331 0.49998 0.13333 0.74997 0.33332 0.08333 0.06666 0.06666 0.06666 0.04167 

17 0.31665 0.33332 0.10000 0.43332 0.41665 0.11666 0.58331 0.49998 0.10000 0.05833 0.05000 0.06666 0.03333 

18 0.31665 0.49998 0.08333 0.58331 0.36665 0.08333 0.41665 0.41665 0.10000 0.06666 0.06666 0.07500 0.03333 

19 0.31665 0.96663 0.06666 0.54998 0.49998 0.11666 0.66664 0.46665 0.10000 0.06666 0.06666 0.06666 0.05000 

20 0.29999 0.66664 0.05000 0.38332 0.58331 0.13333 0.49998 0.39998 0.08333 0.06666 0.05833 0.05833 0.03333 

Ακρωτή
ρι 

UTERLEN DUCSPERM SPDUCLEN DIVERLEN PENLEN MUSCLE EPIP_CAE CAE_APEN PENDIAM PENEP
DIA 

EPICADIA CAEAPDIA SPDUCD
IA 

1 0.23332 0.63331 0.11666 0.74997 0.29999 0.00000 0.39998 0.58331 .06666 0.03333 0.04167 0.05000 0.03333 

2 0.26666 0.66664 0.16666 0.86663 0.29999 0.08333 0.39998 0.33332 0.04167 0.03333 0.05000 0.05000 0.03333 

3 0.28332 0.66664 0.16666 0.66664 0.28332 0.06666 0.33332 0.53331 0.06666 0.02500 0.05000 0.06666 0.03333 

4 0.31665 0.61664 0.11666 0.49998 0.31665 0.03333 0.38332 0.49998 0.05000 0.03333 0.04167 0.03333 0.03333 

5 0.23332 0.59998 0.10000 0.54998 0.33332 0.06666 0.31665 0.46665 0.04167 0.03333 0.03333 0.04167 0.02500 

6 0.26666 0.74997 0.08333 0.83330 0.33332 0.05000 0.46665 0.56664 0.06666 0.01667 0.04167 0.05000 0.03333 

7 0.19999 0.58331 0.11666 0.53331 0.41665 0.06666 0.41665 0.49998 0.05000 0.01667 0.03333 0.05000 0.01667 

8 0.31665 0.91663 0.13333 0.54998 0.24999 0.06666 0.46665 0.53331 0.05000 0.03333 0.04167 0.04167 0.02500 
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Κάρπαθος UTERLEN DUCSPER
M 

SPDUCLEN DIVERLEN PENLEN MUSCLE EPIP_CAE CAE_APEN PENDIAM PENEPDIA EPICADIA CAEAPDIA SPDUCDIA

1 0.21666 0.63331 0.10000 0.66664 0.28332 0.10000 0.49998 0.41665 0.05000 0.01667 0.05000 0.04167 0.01667 

2 0.29999 0.49998 0.10000 0.46665 0.43332 0.06666 0.41665 0.28332 0.08333 0.02500 0.05000 0.05833 0.05000 

3 0.10000 0.58331 0.13333 0.58331 0.19999 0.10000 0.58331 0.36665 0.05000 0.01667 0.03333 0.05000 0.01667 

4 0.16666 0.64997 0.08333 0.56664 0.26666 0.10000 0.41665 0.29999 0.07500 0.01667 0.03333 0.04167 0.03333 

5 0.14999 0.43332 0.08333 0.58331 0.26666 0.14999 0.29999 0.39998 0.05000 0.02500 0.05000 0.04167 0.01667 

6 0.10000 0.49998 0.10000 0.73330 0.29999 0.10000 0.38332 0.41665 0.06666 0.02500 0.04167 0.05000 0.01667 

7 0.11666 0.54998 0.10000 0.59998 0.21666 0.10000 0.29999 0.29999 0.06666 0.01667 0.05000 0.02500 0.02500 

8 0.08333 0.49998 0.10000 0.41665 0.31665 0.10000 0.33332 0.28332 0.06666 0.01667 0.05000 0.03333 0.03333 

9 0.10000 0.44998 0.14999 0.89996 0.29999 0.10000 0.44998 0.44998 0.06666 0.03333 0.05000 0.05000 0.01667 

10 0.11666 0.54998 0.10000 0.66664 0.21666 0.08333 0.39998 0.43332 0.07500 0.02500 0.05000 0.03333 0.02500 

11 0.13333 0.61664 0.11666 0.54998 0.24999 0.13333 0.19999 0.36665 0.06666 0.01667 0.05000 0.04167 0.02500 

12 0.08333 0.54998 0.08333 0.56664 0.29999 0.11666 0.36665 0.33332 0.08333 0.01667 0.05000 0.05833 0.01667 

13 0.16666 0.58331 0.10000 0.69997 0.38332 0.11666 0.36665 0.33332 0.06666 0.02500 0.05833 0.05000 0.03333 

14 0.16666 0.58331 0.13333 0.83330 0.33332 0.14999 0.31665 0.38332 0.06666 0.03333 0.06666 0.04167 0.03333 

15 0.08333 0.56664 0.06666 0.53331 0.24999 0.06666 0.23332 0.28332 0.05833 0.01667 0.05000 0.05000 0.01667 

16 0.13333 0.46665 0.08333 0.86663 0.29999 0.08333 0.36665 0.38332 0.06666 0.01667 0.05000 0.05000 0.01667 

17 0.11666 0.58331 0.13333 0.94996 0.29999 0.06666 0.41665 0.41665 0.06666 0.01667 0.03333 0.04167 0.05000 

18 0.10000 0.58331 0.10000 0.86663 0.29999 0.13333 0.41665 0.24999 0.05000 0.01667 0.05000 0.05000 0.03333 

19 0.16666 0.46665 0.06666 0.74997 0.31665 0.08333 0.38332 0.29999 0.06666 0.01667 0.03333 0.03333 0.03333 

20 0.16666 0.74997 0.11666 0.76664 0.28332 0.08333 0.41665 0.33332 0.06666 0.02500 0.05000 0.05000 0.05000 

Εύβοια UTERLENG DUCSPER
M 

SPDUCLEN DIVERLEN PENLEN MUSCLE EPIP_CAE CAE_APEN PENDIAM PENEPDIA EPICADIA CAEAPDIA SPDUCDIA

1 0.23332 0.74997 0.10000 0.74997 0.59998 0.14999 0.88330 0.48331 0.11666 0.01667 0.05000 0.05000 0.03333 

2 0.21666 0.73330 0.16666 0.91663 0.66664 0.11666 0.81663 0.54998 0.14999 0.05000 0.05000 0.05000 0.06666 

Μάραθος UTERLEN DUCSPER
M 

SPDUCLEN DIVERLEN PENLEN MUSCLE EPIP_CAE CAE_APEN PENDIAM PENEPDIA EPICADIA CAEAPDIA SPDUCDIA

1 0.36665 0.54998 0.24999 0.99996 0.34999 0.10000 0.58331 0.61664 0.06666 0.03333 0.05000 0.08333 0.03333 

2 0.33332 0.58331 0.24999 0.91663 0.43332 0.06666 0.71664 0.54998 0.05000 0.02500 0.06666 0.05000 0.01667 

3 0.33332 0.58331 0.19999 1.16662 0.33332 0.00000 0.53331 0.58331 0.05833 0.03333 0.06666 0.05000 0.02500 

4 0.31665 0.58331 0.13333 0.88330 0.38332 0.01667 0.41665 0.36665 0.05833 0.03333 0.05000 0.06666 0.03333 
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5 0.33332 0.71664 0.14999 1.16662 0.41665 0.05000 0.58331 0.56664 0.06666 0.03333 0.05000 0.06666 0.05000 

6 0.24999 0.63331 0.24999 1.24995 0.38332 0.03333 0.56664 0.49998 0.05000 0.03333 0.06666 0.06666 0.08333 

7 0.33332 0.66664 0.19999 1.08329 0.34999 0.08333 0.41665 0.39998 0.04167 0.04167 0.06666 0.06666 0.05000 

8 0.24999 0.51665 0.14999 1.08329 0.43332 0.01667 0.49998 0.33332 0.05000 0.01667 0.05000 0.05000 0.03333 

9 0.33332 0.94996 0.18333 1.08329 0.36665 0.06666 0.66664 0.46665 0.05000 0.03333 0.05833 0.05833 0.05000 

10 0.31665 0.48331 0.13333 0.91663 0.43332 0.05000 0.41665 0.49998 0.05000 0.05000 0.05000 0.05000 0.03333 

Ψηλορείτης UTERLENG DUCSPERM SPDUCLEN DIVERLEN PENLEN MUSCLE EPIP_CAE CAE_APEN PENDIAM PENEPDIA EPICADIA CAEAPDIA SPDUCDIA 

1 0,31665 0,68331 0,13333 0,74997 0,33332 0,05000 0,41665 0,38332 0,05000 0,03333 0,05000 0,05000 0,02500 

2 0,23332 0,79997 0,13333 0,58331 0,41665 0,06666 0,38332 0,33332 0,06666 0,04167 0,05000 0,05000 0,03333 

3 0,23332 0,53331 0,13333 0,54998 0,41665 0,08333 0,49998 0,41665 0,06666 0,03333 0,06666 0,05000 0,05000 

4 0,29999 0,71664 0,24999 0,69997 0,41665 0,06666 0,66664 0,66664 0,05000 0,04167 0,05000 0,05833 0,01667 

5 0,23332 1,24995 0,10000 0,58331 0,31665 0,05000 0,41665 0,53331 0,06666 0,03333 0,06666 0,06666 0,04167 

6 0,23332 0,76664 0,14999 0,96663 0,39998 0,06666 0,44998 0,53331 0,06666 0,05000 0,06666 0,05000 0,05000 

7 0,24999 0,91663 0,06666 0,91663 0,38332 0,01667 0,39998 0,34999 0,06666 0,01667 0,06666 0,05000 0,04167 

8 0,24999 0,66664 0,11666 0,83330 0,24999 0,08333 0,49998 0,41665 0,06666 0,03333 0,06666 0,07500 0,05000 

9 0,28332 1,04996 0,08333 0,58331 0,41665 0,06666 0,44998 0,41665 0,05000 0,04167 0,05000 0,05000 0,05000 

Τοπόλια UTERLEN
G 

DUCSPERM SPDUCLEN DIVERLEN PENLEN MUSCLE EPIP_CAE CAE_APEN PENDIAM PENEPDIA EPICADIA CAEAPDIA SPDUCDIA 

1 0,39998 0,74997 0,10000 1,08329 0,38332 0,06666 0,34999 0,71664 0,08333 0,05000 0,06666 0,05000 0,03333 

2 0,41665 1,24995 0,19999 0,83330 0,58331 0,11666 0,38332 0,59998 0,08333 0,05000 0,06666 0,06666 0,03333 

3 0,36665 0,99996 0,10000 0,99996 0,38332 0,08333 0,58331 0,94996 0,10000 0,05000 0,08333 0,08333 0,06666 

4 0,29999 1,08329 0,14999 1,16662 0,38332 0,08333 0,46665 0,74997 0,06666 0,05000 0,06666 0,06666 0,05000 

5 0,24999 1,04996 0,24999 0,99996 0,36665 0,08333 0,53331 0,68331 0,08333 0,05000 0,05000 0,06666 0,05000 

6 0,34999 1,08329 0,18333 0,74997 0,39998 0,05000 0,53331 0,56664 0,07500 0,03333 0,05833 0,08333 0,03333 

7 0,33332 1,21662 0,06666 0,99996 0,36665 0,13333 0,56664 0,74997 0,05000 0,04167 0,05833 0,06666 0,03333 

8 0,24999 1,41661 0,16666 1,16662 0,31665 0,00000 0,39998 0,59998 0,08333 0,05000 0,08333 0,08333 0,03333 

9 0,26666 0,66664 0,06666 1,16662 0,33332 0,06666 0,44998 0,49998 0,08333 0,05000 0,08333 0,07500 0,03333 

10 0,33332 0,91663 0,11666 0,66664 0,41665 0,05000 0,41665 0,58331 0,06666 0,05000 0,06666 0,05833 0,02500 

11 0,28332 0,88330 0,10000 0,99996 0,34999 0,06666 0,41665 0,53331 0,06666 0,06666 0,05833 0,06666 0,02500 

12 0,31665 1,24995 0,13333 1,08329 0,43332 0,06666 0,43332 0,74997 0,07500 0,05000 0,06666 0,06666 0,03333 

13 0,31665 1,08329 0,08333 0,74997 0,39998 0,06666 0,49998 0,61664 0,06666 0,04167 0,06666 0,07500 0,05000 

14 0,29999 0,69997 0,29999 0,83330 0,24999 0,06666 0,38332 0,44998 0,06666 0,03333 0,05833 0,05000 0,03333 
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15 0,34999 1,23328 0,16666 0,99996 0,48331 0,11666 0,51665 0,58331 0,06666 0,03333 0,06666 0,05833 0,03333 

Γιούχτας 
(μικ.κελ.) 

UTERLEN
G 

DUCSPERM SPDUCLEN DIVERLEN PENLEN MUSCLE EPIP_CAE CAE_APEN PENDIAM PENEPDIA EPICADIA CAEAPDIA SPDUCDIA 

 0,18333 0,66664 0,16666 0,66664 0,38332 0,00000 0,29999 0,31665 0,06666 0,02500 0,04167 0,05000 0,02500 

1 0,21666 0,74997 0,13333 0,58331 0,44998 0,00000 0,41665 0,28332 0,06666 0,03333 0,05000 0,05000 0,02500 

2 0,33332 0,83330 0,13333 0,83330 0,49998 0,00000 0,34999 0,39998 0,06666 0,01667 0,05000 0,04167 0,02500 

3 0,24999 0,58331 0,13333 0,74997 0,43332 0,00000 0,39998 0,19999 0,05833 0,02500 0,05000 0,05000 0,04167 

4 0,26666 0,63331 0,13333 0,54998 0,53331 0,00000 0,49998 0,24999 0,06666 0,02500 0,05000 0,05000 0,01667 

5 0,24999 0,41665 0,16666 0,74997 0,61664 0,00000 0,49998 0,33332 0,05833 0,03333 0,04167 0,04167 0,03333 

6 0,24999 0,69997 0,21666 0,83330 0,51665 0,00000 0,41665 0,21666 0,08333 0,02500 0,05833 0,05000 0,02500 

7 0,29999 0,61664 0,13333 0,66664 0,39998 0,00000 0,49998 0,29999 0,08333 0,03333 0,05833 0,05000 0,03333 

8 0,28332 0,64997 0,13333 0,71664 0,43332 0,00000 0,58331 0,28332 0,06666 0,02500 0,05000 0,05000 0,04167 

9 0,33332 0,43332 0,18333 0,91663 0,41665 0,00000 0,33332 0,24999 0,06666 0,03333 0,05000 0,06666 0,01667 

10 0,28332 0,61664 0,10000 0,61664 0,49998 0,00000 0,38332 0,26666 0,06666 0,04167 0,03333 0,05000 0,03333 

11 0,24999 0,53331 0,10000 0,74997 0,36665 0,00000 0,49998 0,34999 0,08333 0,02500 0,05000 0,05000 0,02500 

12 0,21666 0,68331 0,18333 0,59998 0,29999 0,00000 0,41665 0,26666 0,05000 0,01667 0,05000 0,05000 0,03333 

13 0,16666 0,41665 0,11666 0,36665 0,29999 0,00000 0,24999 0,18333 0,05000 0,01667 0,03333 0,03333 0,01667 

14 0,19999 0,66664 0,13333 0,83330 0,41665 0,00000 0,49998 0,29999 0,05833 0,02500 0,05000 0,05000 0,04167 

15 0,18333 0,66664 0,11666 0,49998 0,41665 0,00000 0,36665 0,21666 0,05833 0,02500 0,05000 0,03333 0,01667 

16 0,26666 0,76664 0,10000 0,59998 0,46665 0,00000 0,46665 0,28332 0,07500 0,03333 0,05000 0,05000 0,03333 

17 0,26666 0,54998 0,08333 0,74997 0,33332 0,00000 0,33332 0,16666 0,06666 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 

18 0,21666 0,61664 0,19999 0,83330 0,49998 0,00000 0,49998 0,24999 0,06666 0,01667 0,03333 0,05000 0,01667 

19 0,28332 0,49998 0,14999 0,49998 0,33332 0,00000 0,41665 0,16666 0,06666 0,01667 0,05000 0,05000 0,01667 

Ανώπολη UTERLENG DIVERLEN PENLEN MUSCLE EPIP_CAE CAE_APEN PENDIAM PENEPDIA EPICADIA CAEAPDIA 

1 0,266656 1,24995 0,283322 0,000000 0,33332 0,949962 0,08333 0,066664 0,049998 0,049998 

2 0,299988 1,183286 0,33332 0,033332 0,433316 1,149954 0,099996 0,099996 0,066664 0,066664 

3 0,449982 1,16662 0,41665 0,000000 0,41665 0,74997 0,116662 0,066664 0,066664 0,08333 

4 0,33332 1,24995 0,299988 0,000000 0,49998 1,066624 0,08333 0,049998 0,049998 0,049998 

5 0,33332 1,16662 0,33332 0,033332 0,33332 0,8333 0,08333 0,066664 0,049998 0,049998 

6 0,349986 1,24995 0,24999 0,033332 0,383318 0,66664 0,08333 0,066664 0,066664 0,066664 

7 0,24999 1,33328 0,33332 0,000000 0,449982 0,783302 0,08333 0,049998 0,049998 0,058331 

8 0,383318 1,49994 0,24999 0,000000 0,33332 0,783302 0,08333 0,074997 0,066664 0,066664 
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9 0,41665 1,49994 0,33332 0,000000 0,49998 0,66664 0,116662 0,066664 0,066664 0,099996 

10 0,33332 1,49994 0,33332 0,000000 0,49998 1,033292 0,08333 0,049998 0,058331 0,066664 

11 0,33332 1,16662 0,266656 0,000000 0,49998 1,033292 0,099996 0,066664 0,066664 0,066664 

12 0,33332 1,466608 0,266656 0,000000 0,316654 0,949962 0,08333 0,049998 0,049998 0,066664 

13 0,383318 1,33328 0,283322 0,049998 0,449982 0,8333 0,116662 0,066664 0,049998 0,058331 

Κριτσά UTERLENG DIVERLEN PENLEN MUSCLE EPIP_CAE CAE_APEN PENDIAM PENEPDIA EPICADIA CAEAPDIA 

1 0,116662 0,716638 0,316654 0,049998 0,41665 0,33332 0,066664 0,049998 0,049998 0,049998 

2 0,216658 0,74997 0,349986 0,066664 0,24999 0,33332 0,058331 0,049998 0,058331 0,049998 

3 0,24999 0,8333 0,299988 0,08333 0,33332 0,33332 0,058331 0,049998 0,049998 0,041665 

4 0,233324 0,74997 0,299988 0,066664 0,41665 0,299988 0,058331 0,049998 0,049998 0,049998 

5 0,16666 0,8333 0,216658 0,049998 0,33332 0,216658 0,049998 0,033332 0,033332 0,049998 

6 0,133328 0,633308 0,266656 0,066664 0,349986 0,24999 0,058331 0,0449982 0,049998 0,041665 

7 0,149994 0,849966 0,316654 0,058331 0,349986 0,383318 0,058331 0,033332 0,049998 0,049998 

Παχειά 
Άμμος 

UTERLENG DIVERLEN PENLEN MUSCLE EPIP_CAE CAE_APEN PENDIAM PENEPDIA EPICADIA CAEAPDIA 

1 0,183326 0,99996 0,299988 0,049998 0,266656 0,199992 0,058331 0,049998 0,058331 0,066664 

2 0,266656 0,99996 0,316654 0,116662 0,349986 0,33332 0,066664 0,049998 0,049998 0,033332 

3 0,183326 0,8333 0,433316 0,066664 0,41665 0,33332 0,058331 0,033332 0,041665 0,033332 

4 0,233324 0,699972 0,383318 0,08333 0,24999 0,299988 0,049998 0,049998 0,066664 0,049998 

5 0,183326 0,8333 0,299988 0,066664 0,41665 0,41665 0,08333 0,049998 0,058331 0,049998 

6 0,183326 0,799968 0,366652 0,058331 0,233324 0,366652 0,058331 0,041665 0,066664 0,058331 

7 0,183326 0,91663 0,266656 0,08333 0,33332 0,33332 0,049998 0,033332 0,066664 0,049998 

Γιούχτας 
(μεγ.κελ.) 

UTERLENG DIVERLEN PENLEN MUSCLE EPIP_CAE CAE_APEN PENDIAM PENEPDIA EPICADIA CAEAPDIA 

1 0,433316 1,616602 0,366652 0 0,399984 1,24995 0,099996 0,066664 0,049998 0,049998 

2 0,41665 2,58323 0,266656 0 0,33332 1,233284 0,108329 0,066664 0,066664 0,074997 

3 0,449982 1,533272 0,433316 0 0,466648 1,16662 0,08333 0,049998 0,066664 0,049998 

4 0,41665 1,58327 0,33332 0 0,683306 1,08329 0,08333 0,049998 0,058331 0,066664 

5 0,33332 1,58327 0,233324 0 0,733304 1,366612 0,099996 0,066664 0,049998 0,066664 

6 0,349986 1,599936 0,399984 0 0,58331 0,883298 0,08333 0,033332 0,066664 0,049998 

7 0,399984 1,74993 0,433316 0 0,383318 1,099956 0,08333 0,066664 0,049998 0,049998 

8 0,299988 1,866592 0,366652 0 0,49998 1,116622 0,066664 0,066664 0,049998 0,049998 
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9 0,516646 1,949922 0,349986 0 0,366652 1,24995 0,08333 0,08333 0,066664 0,049998 

10 0,466648 1,6666 0,299988 0 0,449982 1,33328 0,08333 0,074997 0,049998 0,049998 
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