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Περίληψη 
 

Το είδος P. peloponnesiacus, κοινώς Πελοποννησιακή γουστέρα, αποτελεί την πιο κοινή 

σαύρα της Πελοποννήσου και είναι ενδημικό σε αυτή. Αν και η φυλογένεση του γένους Podarcis 

έχει μελετηθεί επανειλημμένα, οι ενδοειδικές σχέσεις του είδους P. peloponnesiacus δεν είναι 

ακόμα γνωστές. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη δύο έντονα διαφοροποιημένων 

γενεαλογικών γραμμών εντός του είδους. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αποσαφήνιση της 

ταξινομικής κατάστασης και η μελέτη της ενδοειδικής ποικιλότητας του είδους. Επίσης, η 

εργασία καλείται να απαντήσει και στο ερώτημα για το ποια είναι η πραγματική σχέση μεταξύ P. 

peloponnesiacus, P. lenendis και P. cretensis, καθώς αποτελούν πολύ πρόσφατα αναγνωρισμένα 

είδη. Χρησιμοποιήθηκαν 193 άτομα του είδους P. peloponnesiacus, 2 άτομα P. lenendis, 4 άτομα 

P. cretensis και 2 άτομα P. erhardii ως εξω-ομάδα, και αναλύθηκαν 2 μιτοχονδριακοί (Cyt b & 

16S rRNA) και 6 πυρηνικοί (Pod55, MC1R, Rag1, Pod15b, NKTR, UBN1) γενετικοί τόποι. Οι 

φυλογενετικές αναλύσεις Μέγιστης Πιθανοφάνειας και Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας, η 

μέθοδος οριοθέτησης των ειδών και η εκτίμηση των χρόνων απόκλισης επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη δύο καλά υποστηριζόμενων κλάδων εντός του είδους με σαφή γεωγραφική δομή, ενώ ο 

διαχωρισμός των κλάδων χρονολογείται στο Πλειστόκαινο και οφείλεται σε παλαιογεωγραφικά 

και κλιματικά γεγονότα. Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των κλάδων αγγίζουν διαειδικά επίπεδα 

εντός του ίδιου γένους, ενώ οι σχέσεις μεταξύ P. peloponnesiacus, P. lenendis και P. cretensis 

παραμένουν άλυτες. 

Λέξεις-κλειδιά: Lacertini, Συστηματική, Φυλογεωγραφία, mtDNA, nuDNA 
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Abstract 
 

Podarcis peloponnesiacus, commonly known as Peloponnese lizard, is an endemic lizard 

of Peloponnesos. Although the phylogeny of the genus Podarcis has been repeatedly studied, the 

intraspecific relationships of P. peloponnesiacus are not yet well defined. However, there are 

indications for the presence of two highly differentiated branches within the species. The aim of 

our study is to clarify the taxonomic status of the species, reveal its intraspecific diversity, and 

investigate the phylogenetic relationship among P. peloponnesiacus, P. lenendis and P. cretensis 

by analyzing 2 mitochondrial (Cytb & 16S rRNA) and 6 nuclear (Pod55, MC1R, Rag1, Pod15b, 

NKTR, UBN1) gene fragments for a total of 193 P. peloponnesiacus individuals, 2 P. lenendis, 4 

P. cretensis. Two specimens of P. erhardii were used as outgroup. Several phylogenetic 

(Maximum Likelihood and Bayesian Inference), species delimitation (BP&P), and 

chronophylogenetic analyses were performed, revealing two highly supported and diversified 

clades with a distinct geographic pattern. The splitting of the two clades dates back to Pleistocene 

and is probably due to paleographical and palaeoclimate events. Moreover, the genetic distances 

between the two clades of P. peloponnesiacus are close to the interspecies distances within the 

genus in Balkans, while the relationship between P. peloponnesiacus, P. lenendis and P. cretensis 

remains unresolved. 

Key-words: Lacertini, Systematics, Phylogeography, mtDNA, nuDNA 
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1. Εισαγωγή  
 

1.1 Γενικά Εισαγωγικά Στοιχεία 
 

1.1.1 Συστηματική 

 

  Ο όρος Συστηματική εισήχθη για πρώτη φορά από τον Λινναίο το 1735 και από τότε 

έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί, με απλούστερο αυτόν του Ernst Mayr (1969) όπου: 

«Συστηματική είναι η επιστήμη που μελετάει την ποικιλότητα των οργανισμών». Βασικός 

στόχος της συστηματικής είναι να ανασχηματίσει το εξελικτικό δέντρο (ή φυλογένεση) που 

αναπαριστά όλα τα υπάρχοντα και εξαφανισμένα είδη.  

Η Μοριακή Συστηματική είναι η μελέτη της ποικιλότητας σε γενετικό επίπεδο με τη 

χρήση γενετικών δεικτών και σκοπός της είναι η εκτίμηση των πληθυσμιακών διεργασιών και 

των εξελικτικών σχέσεων μεταξύ των οργανισμών. Υπάρχει μια θεμελιώδης σύνδεση μεταξύ 

μοριακής συστηματικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης. Η μοριακή συστηματική χρησιμοποιεί 

γενετικούς δείκτες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις πληθυσμιακές διεργασίες και 

τη φυλογένεση των οργανισμών και η μοριακή εξέλιξη χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για 

να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με την εκτίμηση ρυθμών, διαδικασιών και περιορισμών των 

μοριακών αλλαγών στη διάρκεια του χρόνου (Moritz & Hillis, 1996).  

 

1.1.2 Φυλογένεση  

 

 Σε όρους βιολογίας, η φυλογένεση η οποία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις φυλή, 

φῦλον και γεννώ, γενετικός, δηλαδή καταγωγή, προέλευση, γέννηση, αναφέρεται στην εξελικτική 

ιστορία και τις σχέσεις μεταξύ ατόμων ή ομάδων οργανισμών. Αυτές οι σχέσεις αποκαλύπτονται 

μέσω φυλογενετικών μεθόδων συμπερασματολογίας που αξιολογούν κληρονομήσιμα 

χαρακτηριστικά, όπως οι αλληλουχίες DNA ή η μορφολογία. Το αποτέλεσμα αυτών των 

αναλύσεων είναι η φυλογένεση ή αλλιώς φυλογενετικό δέντρο (δενδροειδής αναπαράσταση της 

φυλογένεσης). Αρχή αυτής της διαδικασίας, είναι, πως όλοι οι οργανισμοί έχουν προέλθει από 

έναν κοινό πρόγονο, που ήταν η πρώτη μορφή ζωής που εμφανίστηκε στη Γη. Μοριακή 

Φυλογένεση, όπως μπορεί κανείς να αντιληφθεί, είναι η μελέτη των φυλογενετικών σχέσεων των 

οργανισμών με τη χρήση γενετικών δεικτών, π.χ. αλληλουχίες DNA.  
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1.1.3 Βιογεωγραφία – Φυλογεωγραφία 

 

 Βιογεωγραφία είναι η μελέτη των γεωγραφικών κατανομών των οργανισμών. Η 

Βιογεωγραφία επιχειρεί να εξηγήσει πώς τα είδη και τα ανώτερα τάξα απέκτησαν τις σημερινές 

τους κατανομές και γιατί η ταξινομική σύσταση των βιοκόσμων (biota) ποικίλει από τη μια 

περιοχή στην άλλη. Η Βιογεωγραφία είναι στενά συνδεδεμένη με την οικολογία και τη γεωλογία. 

Η Βιογεωγραφία μπορεί να διαιρεθεί σε ιστορική και οικολογική βιογεωγραφία, με την πρώτη να 

δίνει απαντήσεις βασισμένη σε γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν (π.χ. κίνηση ηπείρων) 

και τη δεύτερη βασισμένη σε σύγχρονους παράγοντες (π.χ. διαειδικές αλληλεπιδράσεις) 

(Futuyma, 1995). Η ιστορική βιογεωγραφία στόχο έχει να κατανοήσει τις χωρικές και χρονικές 

κατανομές των οργανισμών (Poulakakis et al., 2015).  

 H Φυλογεωγραφία, η οποία αποτελεί υποσύνολο της Βιογεωγραφίας, είναι το πεδίο 

μελέτης που προσπαθεί να εξηγήσει τις αρχές και τις διαδικασίες που διέπουν τις γεωγραφικές 

κατανομές των γενεαλογικών γραμμών, ιδιαίτερα εκείνων μεταξύ πολύ συγγενικών ειδών. Με 

άλλα λόγια, ο χώρος και ο χρόνος αποτελούν τους δύο άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η 

Φυλογεωγραφία. Ο όρος εισήχθη για πρώτη φορά από τον John Avise (1987) και περιγράφει την 

ανάλυση γονιδιακών γενεαλογιών μεταξύ των ατόμων ενός είδους ή μεταξύ πολύ συγγενικών 

ειδών που καταλαμβάνουν συγκεκριμένα γεωγραφικά πρότυπα. Η ανάλυση και ερμηνεία των 

κατανομών των γενεαλογικών γραμμών συνήθως απαιτεί εκτενή δεδομένα από μοριακή 

βιολογία, πληθυσμιακή γενετική, ηθολογία, δημογραφία, φυλογένεση, παλαιοντολογία, γεωλογία 

και ιστορική γεωγραφία. Έτσι, η Φυλογένεση αποτελεί μια ενοποιητική προσέγγιση που 

συνδυάζει τις αρχές τις μικρο- και της μακρο-εξέλιξης (Avise, 2000). Η Φυλογεωγραφία είναι 

βασισμένη στην ανάλυση του μιτοχονδριακού DNA. Ωστόσο, η πρόκληση για τη 

Φυλογεωγραφία είναι να ανακτήσει δεδομένα τόσο από το μιτοχόνδριο (mtDNA) όσο και από 

τον πυρήνα (nDNA) και να τα αναλύσει βάσει της συμφυτικής θεωρίας (coalescence theory) 

(Joseph & Omland, 2009). Το μιτοχονδριακό DNA είναι ένας αρκετά πληροφοριακός γενετικός 

δείκτης για την εκτίμηση της πληθυσμιακής δομής και των φυλογεωγραφικών προτύπων, 

ωστόσο τα πυρηνικά δεδομένα είναι απαραίτητα για να ενσωματώσουν στη δομή αυτή 

πληθυσμιακές διαδικασίες, όπως είναι η γενετική ροή, οι χρόνοι απόκλισης και το μέγεθος του 

πληθυσμού (Zink & Barrowclough, 2008).  
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1.2 Η Έννοια του Είδους και η Οριοθέτηση των Ειδών (Species Delimitation) 
 

 Το είδος αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις μονάδες της βιολογίας, και αφορά τομείς της 

βιολογίας από την ανατομία μέχρι τη συμπεριφορά, την ανάπτυξη, την εξέλιξη, τη γενετική, τη 

μοριακή, την παλαιοντολογία, τη φυσιολογία και την ταξινομική (de Queiroz, 2005). Παρόλα 

αυτά, ο ορισμός του παραμένει ακόμα αμφιλεγόμενος (Hausdorf, 2011), και το πρόβλημα που 

δημιουργείται για τον ορισμό του έχει απασχολήσει βιολόγους για πολλά χρόνια (Isaac, Mallet & 

Mace, 2004). Η ανάγκη για την εύρεση ορισμού για το είδος απορρέει από τη σπουδαιότητά του 

για τη Συστηματική, καθώς είναι υπεύθυνη για το ταξινομικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για 

όλους τους κλάδους της βιολογίας (de Queiroz, 2005), αλλά και της Ταξινομικής, που 

επικεντρώνεται στην εύρεση των ορίων μεταξύ των ειδών (Hausdorf, 2011). Η συζήτηση πάνω 

στη θεώρηση του είδους (species concept) δεν επικεντρώνεται απλά στο να δώσει σαφή ορισμό 

για το είδος αλλά με το να δοθεί ένας τέτοιος, αυτόματα ορίζεται και το τι είναι ειδογένεση 

(Hausdorf, 2011). Μια τέτοια συζήτηση δεν αποτελεί απλά μια φιλοσοφική αντιπαράθεση, αλλά 

και οι διαφορετικές θεωρήσεις μπορούν να καταλήξουν σε διαφορετικά αποτελέσματα (Isaac et 

al., 2004). Η ανάγκη για την εύρεση ορισμού για το είδος έχει επιφέρει μια πληθώρα ορισμών. 

Σύμφωνα με τον Mayden (1997), υπάρχουν τουλάχιστον 24 ορισμοί για το είδος, με πιο 

γνωστούς το βιολογικό είδος, το φαινοτυπικό είδος, το εξελικτικό, το οικολογικό και το 

φυλογενετικό είδος. Στην ουσία, ο κάθε ένας ορισμός που έχει προταθεί για το είδος 

επικεντρώνεται σε διαφορετικές βιολογικές ιδιότητες των οργανισμών. Για παράδειγμα, στο 

βιολογικό είδος δίνεται έμφαση στην αναπαραγωγική απομόνωση, στο οικολογικό είδος οι 

οργανισμοί καταλαμβάνουν συγκεκριμένες οικοθέσεις και ένας από τους 3 φυλογενετικούς 

ορισμούς δίνει έμφαση στη μονοφυλία. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο κάθε ορισμός να οδηγεί 

σε διαφορετικά αποτελέσματα, δηλαδή διαφορετικά όρια και διαφορετικό αριθμό 

αναγνωρισμένων ειδών (de Queiroz, 2005; de Queiroz, 2007). O de Queiroz (2005) θεώρησε πως 

όλοι οι ορισμοί έχουν ένα κοινό στοιχείο και πρότεινε μία ενοποιητική θεώρηση για το είδος, 

όπου όρισε το είδος ως μία «ανεξάρτητα εξελισσόμενη γενεαλογία μεταπληθυσμών», 

τροποποιώντας στην ουσία τον ορισμό του εξελικτικού είδους. Ο ορισμός αυτός έρχεται σε 

αντιπαράθεση με τους άλλους ορισμούς για το είδος (βιολογικός, φαινοτυπικός, φυλογενετικός), 

καθώς οι ιδιότητες των οργανισμών που χρησιμοποιούνται σε αυτούς ως κύρια κριτήρια 

διαχωρισμού των ειδών (γενετική απομόνωση, μορφολογία, μονοφυλία), εδώ απλά αποτελούν 
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δευτερογενή διαγνωστικά χαρακτηριστικά. Ο όρος «γενεαλογία» αναφέρεται σε μία σειρά 

προγόνων-απογόνων και ο όρος «μεταπληθυσμός» αναφέρεται σε έναν πληθυσμό που 

αποτελείται από συνδεδεμένους υποπληθυσμούς.  

 Με τον όρο «οριοθέτηση των ειδών» αναφερόμαστε στον καθορισμό των ορίων των 

ειδών με στόχο την αναθεώρηση της ταξινομικής κατάστασης ενός είδους. Με άλλα λόγια, με 

την οριοθέτηση αναγνωρίζεται η οργανική ποικιλότητα των ειδών. Η οριοθέτηση των ειδών είναι 

κριτικής σημασίας για διάφορους τομείς της βιολογίας όπως η βιολογία διατήρησης, η 

επιδημιολογία και η εξελικτική βιολογία. Παλαιότερα, χρησιμοποιούνταν μορφολογικοί 

χαρακτήρες για τον προσδιορισμό των ειδών, ωστόσο, αυτό είχε πολλά μειονεκτήματα, όπως η 

υπερεκτίμηση του αριθμού των ειδών ή η απόκρυψη των κρυπτικών ειδών (Yang & Rannala, 

2010). Σήμερα, γενετικά δεδομένα, όπως αλληλουχίες DNA, χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο 

για την αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και ποσοτικοποίηση της οργανικής ποικιλότητας 

(Puillandre, Lambert, Brouillet & Achaz, 2012).  

 Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι οριοθέτησης των ειδών και αυτές εντάσσονται σε 

διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με το αν χρησιμοποιούν έναν ή πολλούς γενετικούς τόπους, 

αν οριοθετούν τα είδη βάσει των εξελικτικών σχέσεων ή των γενετικών αποστάσεων, ή αν 

απαιτείται εξαρχής η γνώση του αριθμού των ειδών (Camargo & Sites, 2013). Για την 

οριοθέτηση των ειδών, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος BP&P (Bayesian 

Phylogenetics and Phylogeography), μια Μπεϋζιανή MCMC (Markov Chain Monte Carlo) 

μέθοδος ανάλυσης DNA αλληλουχιών βασισμένη στο μοντέλο MSC (Multispecies Coalescent 

Model). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί πολλούς γενετικούς τόπους και απαιτεί μία a priori 

υπόθεση του αριθμού των ειδών και των φυλογενετικών σχέσεων. Το μοντέλο περιλαμβάνει δύο 

μεταβλητές: τον χρόνο απόκλισης των ειδών (τs) και τα πληθυσμιακά μεγέθη για τα σύγχρονα 

και τα προγονικά είδη (θs) (Yang, 2015).  
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1.3 Οι Σαύρες ως Οργανισμοί-Μοντέλο για Φυλογενετικές Αναλύσεις 
 

 Οι σαύρες είναι οργανισμοί που έχουν ευρεία γεωγραφική εξάπλωση και καταλαμβάνουν 

ποικιλία ενδιαιτημάτων. Χαρακτηρίζονται από μεγάλο εύρος μορφολογικών χαρακτήρων (π.χ. 

μέγεθος σώματος) αλλά και οικολογικών απαιτήσεων. Θεωρούνται οργανισμοί-μοντέλα καθώς 

διαθέτουν χρήσιμα χαρακτηριστικά για τη μελέτη διαφόρων βιολογικών διαδικασιών. Επίσης, 

αφθονούν στη φύση, προσεγγίζονται και συλλέγονται με ευκολία στο πεδίο και είναι προσιτές 

στο χειρισμό. Πέραν αυτού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξελικτικές μελέτες λόγω της 

μέχρι σήμερα συσσωρευμένης γνώσης σχετικά με δημογραφικά δεδομένα και προσαρμοστικές 

στρατηγικές οικομορφολογίας και οικοφυσιολογίας, παρέχοντας ιδανικό πλαίσιο για 

φυλογεωγραφικές μελέτες (Camargo, Sinervo & Sites, 2010). Επιπρόσθετα, οι μακροχρόνιες 

δημογραφικές μελέτες για διαφορετικά είδη σαυρών έχουν συμβάλει στην ανεύρεση 

γενεαλογιών σε βάθος, παρέχοντας καινούργιες πληροφορίες σχετικά με μικρο-εξελικτικές 

διαδικασίες, «μοτίβα» κληρονόμισης και φυσικής επιλογής (Sinervo & McAdam, 2008). Στις 

εξελικτικές μελέτες του μοντέλου-οργανισμού της σαύρας, οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενοι 

μοριακοί δείκτες αφορούν περιοχές του μιτοχονδριακού DNA (Beheregaray, 2008). Ωστόσο, 

πολλαπλοί πυρηνικοί «τόποι» μπορούν να αυξήσουν την ακρίβεια των αναλύσεων που 

σχετίζονται με πληθυσμιακά μεγέθη και χρόνους απόκλισης (Felsenstein, 2006). 

 

1.4 Το είδος P. peloponnesiacus 
 

 Οι σαύρες της οικογένειας Lacertidae αποτελούν μοντέλα για μελέτες βιοποικιλότητας 

λόγω της υψηλής διαφοροποίησης και ειδογένεσής τους στην περιοχή του Αιγαίου (Oliverio, 

Bologna & Mariottini, 2009), η οποία χαρακτηρίζεται από πολύπλοκη γεωλογική ιστορία, 

μεγάλη ποικιλότητα ειδών και υψηλό ποσοστό ενδημισμών (Lymberakis & Poulakakis, 2010). 

Το γένος Podarcis ανήκει στην οικογένεια Lacertidae και αποτελείται συνολικά από 23 είδη 

(Uetz, Freed & Hošek, 2018), τα οποία κατανέμονται στην κεντρική και νότια Ευρώπη, στη 

δυτική Ασία και στη βορειοδυτική Αφρική (Hedman, Kapsalas, Karameta, Psonis & Poulakakis, 

2017). Από αυτά, τα 17 τα συναντάμε στη νότια Ευρώπη, αποτελώντας το επικρατέστερο γένος 

ερπετών (Harris & Sá-Sousa, 2002). Η Ελλάδα φιλοξενεί 9 είδη του γένους Podarcis, 5 εκ των 

οποίων είναι ενδημικά είδη (P.cretensis, P.gaigeae, P.levendis, P.milensis, P.peloponnesiacus) 
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(Lymberakis, Poulakakis, Kaliontzopoulou, Valakos & Mylonas, 2008; Παφίλης & Βαλάκος, 

2012). Το όνομα του γένους αποτελεί «εκλατινισμένη» μορφή του ομηρικού «ποδάρκης», που 

σημαίνει «γρήγορος στα πόδια», «φτεροπόδαρος» και αναφερόταν στον Αχιλλέα (Παφίλης & 

Βαλάκος, 2012). Η ταξινόμηση των ειδών του γένους Podarcis είναι σύνθετη και υπό συνεχή 

αναθεώρηση, κυρίως γιατί τα είδη είναι αρκετά όμοια μορφολογικά και έχουν υψηλή ενδοειδική 

ποικιλότητα (Arnold, 2002). 

 Ειδικότερα, το είδος P. peloponnesiacus ή αλλιώς Πελοποννεσιακή γουστέρα είναι 

ενδημικό είδος της Πελοποννήσου και αποτελεί την πιο συνηθισμένη σαύρα που ζει στην 

Πελοπόννησο (Valakos, Pafilis, Sotiropoulos, Lymberakis, Maragou & Foufopoulos, 2008). 

Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1833 από το Jean Batiste Bory de Saint Vincent και τον 

συνεργάτη του Gabriel Bibron κατά τη λεγόμενη «Εκστρατεία του Μοριά» (Expedition de 

Moree). Η εκστρατεία αυτή πραγματοποιήθηκε από το Γαλλικό Στρατό στο τέλος της Ελληνικής 

Επανάστασης, όπου οι Γάλλοι έσπευσαν στην Πελοπόννησο για να διασφαλίσουν τον 

αποκλεισμό των Τούρκων από την περιοχή. Εκεί, εκτός από το γαλλικό στράτευμα κατέφθασε 

και μία αποστολή επιστημόνων για συνοδεία. Ο επικεφαλής Jean Batiste Bory de Saint Vincent 

σύλλεξε μερικές εκατοντάδες ζώα και φυτά τα οποία στάλθηκαν πίσω στη Γαλλία για περεταίρω 

αναγνώριση και ταξινόμηση. Μεταξύ αυτών, αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά και το είδος P. 

peloponnesiacus (Pafilis, 2010). 

 Σήμερα, για το είδος αυτό έχουν περιγραφεί 3 υποείδη: το P. p. peloponnesiacus (Birbon 

& Bory, 1833) που κατανέμεται στους νομούς Λακωνίας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας, το P. p. lais 

(Buchholz, 1960) στους νομούς Αχαΐας και Ηλείας και το P.p. thais (Buchholtz, 1960) στο νομό 

Αργολίδας, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1.1. Η ταξινομική κατάσταση του είδους φαίνεται 

στον Πίνακα 1.1 
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Εικόνα 1.1 Η κατανομή των 3 υποειδών της P. peloponnesiacus στην περιοχή της Πελοποννήσου. Από 

αριστερά προς τα δεξιά: P. p. peloponnesiacus, P. p. lais, P. p. thais (www. lacerta.de). 

 

Πίνακας 1.1 Η ταξινόμηση του είδους P. peloponnesiacus 

Βασίλειο Ζώα 

Φύλο Χορδωτά 

Ομοταξία Ερπετά 

Τάξη Φολιδωτά 

Υπόταξη Σαύρες 

Οικογένεια Lacertidae 

Γένος Podarcis 

Είδος Podarcis peloponnesiacus 

 

1.4.1 Περιοχή Εξάπλωσης  

 

 Το είδος P. peloponnesiacus παρουσιάζει συνεχή κατανομή στην περιοχή της 

Πελοποννήσου, με εξαίρεση το ΒΔ τμήμα της (Hedman et al., 2017). Άτομα του είδους έχουν 

επίσης βρεθεί στην Ελαφόνησο (Ακρωτήρι του Λεπτού) (Broggi, 2015) αλλά και στη νησίδα 

Ψηλή στον Αργολικό κόλπο (Clark, 1972). Ιδιαίτερη σημασία κατέχει το γεγονός της πρόσφατης 
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καταγραφής ενός ατόμου του είδους στην περιοχή της Νίκαιας στην Αττική (ΝΔ της Αθήνας) 

από τους Hedman et al. (2017) και αποτελεί την πρώτη αξιόπιστη καταγραφή του είδους εκτός 

Πελοποννήσου. Η κατανομή του είδους φαίνεται στην Εικόνα 1.2. 

 

Εικόνα 1.2. Η κατανομή της P. peloponnesiacus (Hedman et al., 2017) 

 

1.4.2 Οικολογία 

 

 Μπορούμε να συναντήσουμε το είδος από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 1500 μ. 

υψόμετρο, ενώ καταλαμβάνει μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων (ελαιώνες, ανοικτές εκτάσεις με 

πέτρες, βραχώδεις πλαγιές, αμμοθίνες, θαμνώνες, ξερολιθιές, αρχαιολογικούς χώρους, ερείπια 

ανθρώπινων κατασκευών κ.α.). Το είδος αυτό χαρακτηρίζεται από μέτριες αναρριχητικές 

ικανότητες και βρίσκεται συνήθως σε θέσεις με πλούσια βλάστηση και πέτρες, τα οποία 

λειτουργούν ως κρυψώνες. Δραστηριοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας καθώς και του 

έτους, αν και έχουν παρατηρηθεί πληθυσμοί σε χειμέρια νάρκη που διαρκεί από Νοέμβριο μέχρι 

Φεβρουάριο. Η περίοδος αναπαραγωγής διαρκεί από το Μάρτιο μέχρι το καλοκαίρι, ενώ όσον 

αφορά τη δίαιτά του, το είδος τρέφεται με ασπόνδυλα, κυρίως έντομα, καθώς και με τις 

προνύμφες αυτών (Παφίλης & Βαλάκος, 2012; Valakos et al., 2008). Το μήκος σώματος από το 

ρύγχος μέχρι την αμάρα φτάνει τα 8,5 εκ. ενώ το συνολικό μήκος σώματος τα 18 εκ., με το σώμα 
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τους να είναι εύρωστο και το κεφάλι τους συμπαγές (Pafilis, Maragou, Sagonas & Valakos, 

2017). 

 Τέλος, είναι καταχωρημένο στον κόκκινο κατάλογο των απειλούμενων ειδών της IUCN 

ως είδος «ελάχιστης προστασίας» μιας και η περιοχή εξάπλωσής του είναι μικρότερη από 20.000 

τ.μ. και το ενδιαίτημά του δεν βρίσκεται υπό καθεστώς απειλής, ενώ χαρακτηρίζεται από μεγάλο 

πληθυσμιακό μέγεθος. 

 

 

Εικόνα 1.3. Άτομο του είδους P. peloponnesiacus (Αρχείο Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης) 

 

1.4.3 Φυλογενετικές Σχέσεις του Είδους P. peloponnesiacus 

 

 Μέχρι σήμερα υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες σχετικά με τη διερεύνηση των 

φυλογενετικών σχέσεων του γένους Podarcis, ωστόσο οι σχέσεις μεταξύ των ειδών του γένους 

χρήζουν περεταίρω διερεύνησης. Στην Ελλάδα το εν λόγω γένος χωρίζεται σε τρεις ομάδες 

(Lymberakis & Poulakakis, 2010). Η πρώτη περιλαμβάνει τα είδη P. tauricus (Pallas, 1814), P. 

ionicus (Lehrs, 1902), P. milensis (Werner, 1930), P. melisellensis (Braun, 1877) και P. gaigeae 

(Werner, 1930), η δεύτερη περιλαμβάνει τα είδη P. erhardii (Bedriaga, 1882), P. 

peloponnesiacus (Bibron & Bory, 1833), P. cretensis (Wettstein, 1952) και P. levendis 

(Lymberakis et al., 2008) και η τρίτη ομάδα έχει ως μοναδικό «αντιπρόσωπο» το P. muralis 

(Laurenti, 1868). Στις μοριακές φυλογενέσεις, το είδος P.erhardii εμφανίζονταν παραφυλετικό 

σε σχέση με το P. peloponnesiacus (Poulakakis, Lymberakis, Valakos, Zouros & Mylonas, 

2005), μια κατάσταση που άρθηκε με την αναγνώριση των πληθυσμών από το Πορί και την 
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Κρήτη σε νέα είδη (P. lenendis και P. cretensis) (Lymberakis et al., 2008). Στην ίδια εργασία, 

φαίνεται και ο διαχωρισμός της P. peloponnesiacus σε δύο κλάδους. Περεταίρω μελέτη σχετικά 

με το εν λόγω είδος δεν έχει ακόμα διεξαχθεί. 

 

1.5 Σκοπός της μελέτης 

 

 Αν και η φυλογένεση του γένους Podarcis έχει μελετηθεί επανειλημμένα, για το είδος P. 

peloponnesiacus λίγα είναι γνωστά. Πρόσφατη εργασία των Lymberakis et al. (2008) 

υποδεικνύει την ύπαρξη δύο διακριτών κλάδων μέσα στο είδος αυτό. Στόχος της παρούσας 

εργασίας είναι η διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων μέσα στο είδος P. peloponnesiacus με 

σκοπό να αποκαλυφθεί η ενδοειδική ποικιλότητα του είδους και να αποσαφηνιστεί η ταξινομική 

του κατάσταση. Για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια να συλλεγχθούν νέα δεδομένα μέσω 

δειγματοληψιών από ολόκληρη την έκταση της Πελοποννήσου και να αναλυθεί μεγαλύτερος 

αριθμός γενετικών τόπων. Χρησιμοποιήθηκαν οι φυλογενετικές αναλύσεις της Μέγιστης 

Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood, ML) και της Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας 

(Bayesian Inference, BI), η μέθοδος Οριοθέτησης των ειδών (BP&P) και η εκτίμηση του δέντρου 

των ειδών και των χρόνων απόκλισης (BEAST2). Τα δεδομένα των αναλύσεων ελπίζουμε να 

«ρίξουν φως» στην ταξινομική κατάσταση της P. peloponnesiacus και να επιβεβαιώσουν ή να 

απορρίψουν την υπόθεση περί 2 ειδών. Επίσης, η εργασία καλείται να απαντήσει στο ερώτημα 

για το ποια είναι η πραγματική σχέση μεταξύ P. peloponnesiacus, P. lenendis και P. cretensis, 

καθώς αποτελούν πολύ πρόσφατα αναγνωρισμένα είδη.  
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2. Υλικά και Μέθοδοι 

 

2.1 Συλλογή Δειγμάτων 
 

 Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 193 άτομα του είδους P. 

peloponnesiacus, 2 άτομα P. lenendis, 4 άτομα P. cretensis και 2 ακόμα άτομα P. erhardii ως 

εξω-ομάδα. Όλα τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν στη συλλογή του Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης και είτε έχουν συλλεχθεί από ερευνητές 

του, είτε έχουν σταλεί από άλλα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, είτε προέρχονται από 

δειγματοληψίες εξωτερικών συνεργατών. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως κάποιες από τις 

αλληλουχίες αλλά και κάποιες εξαγωγές DNA που χρησιμοποιήθηκαν έχουν προέλθει από 

προηγούμενα μέλη του εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, 51 άτομα από τα 193 είχαν έτοιμες 

εξαγωγές DNA, ενώ από τα ίδια αυτά άτομα υπήρχαν και οι αλληλουχίες τους, τουλάχιστον για 

έναν από τους 2 τους μιτοχονδριακούς γενετικούς τόπους που χρησιμοποιήθηκαν και τέλος, για 7 

από αυτά τα άτομα υπήρχαν αλληλουχίες και από τους 8 γενετικούς τόπους. 

 Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, ο κωδικός τους, η τοποθεσία 

τους καθώς και οι γενετικοί τόποι που αναλύθηκαν παρουσιάζονται στο Παράρτημα. Τα 

γεωγραφικά στίγματα των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν απεικονίζονται στην Εικόνα 2.1. 
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Εικόνα 2.1. Τα στίγματα των δειγμάτων P. peloponnesiacus, P.lenendis, P. cretensis και P. erhardii που 

χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία. 

 

2.2 Εργαστηριακές Αναλύσεις 
 

2.2.1 Εξαγωγή DNA 

 

 Η πλειονότητα των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν είναι διατηρημένα σε 95% 

αιθανόλη, ενώ για μικρό αριθμό δειγμάτων, όπου υπάρχει μόνο μέρος του ιστού (κυρίως ουρά), ο 

ιστός είναι αποθηκευμένος στους -80°C. Λόγω της διατήρησης των ιστών σε αιθανόλη, 

προηγήθηκε πλύση του ιστού σε διάλυμα Tris-HCl 10mM pH=7,5, με σκοπό την απομάκρυνση 

της αιθανόλης. Για την εξαγωγή DNA χρησιμοποιήθηκε πρωτόκολλο βασισμένο στο Οξικό 

Αμμώνιο (Ammonium acetate, NH4Ac). Κατά αυτό, τα δείγματα επωάστηκαν σε υδατόλουτρο 

στους 56°C για ένα βράδυ, ύστερα από προσθήκη σε αυτά 600μl SET Buffer (Tris-HCl 0,05M 

pH=7,5, EDTA 1Mm pH=8,0, NaCl 0,15M, ddH2O), 20μl 10% SDS και 10-20μl Proteinase K 

(20mg/ml). Την επώαση ακολούθησε προσθήκη 340μl Ammonium Acetate 4M και συνεχής 
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ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε φυγοκέντρηση σε 13.000 

rpm για 20 min και στο υπερκείμενο προστέθηκε παγωμένη 100% ισοπροπανόλη. 

Ακολουθήθηκε φυγοκέντρηση (13.000 rpm για 30 min) και αφαίρεση της ισοπροπανόλης. Σε 

αυτό το στάδιο, το DNA έχει τη μορφή πελέτας. Η πελέτα ξεπλύθηκε με παγωμένη 70% 

αιθανόλη και αφέθηκε να στεγνώσει για ένα βράδυ. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε 

επαναδιαλυτοποίηση της πελέτας με προσθήκη ddH2O και τοποθέτηση των δειγμάτων στους 

37°C για 2-3 ώρες. Τα δείγματα, στη συνέχεια, αποθηκεύτηκαν στους -20°C για μελλοντική 

χρήση. 

 

2.2.2 Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) 

 

Το επόμενο βήμα μετά την εξαγωγή του DNA είναι ο πολλαπλασιασμός των γενετικών 

τόπων οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για φυλογενετικές αναλύσεις. Αυτός πραγματοποιείται με 

τη μέθοδο της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR). Για 

την παρούσα εργασία επιλέχθηκαν 2 μιτοχονδριακοί και 6 πυρηνικοί γενετικοί τόποι. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε μέρος του μιτοχονδριακού γονιδίου που κωδικοποιεί το 

κυτόχρωμα β (Cyt b), μέρος του μιτοχονδριακού γονιδίου της μεγάλης υπομονάδας του 

ριβοσώματος (16S rRNA), μέρος του πυρηνικού γονιδίου που κωδικοποιεί τον υποδοχέα της 1 

της Μελανοκορτίνης (MC1R), μέρος του γονιδίου που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ενεργοποίησης 

ανασυνδυσαμού 1 (Recombination activating gene 1, Rag1), μέρος του γονιδίου που κωδικοποιεί 

τον υποδοχέα NKTR (Natural Killer Cell Triggering Receptor), μέρος του γονιδίου που 

κωδικοποιεί την πρωτεΐνη UBN1 (Ubinuclein 1) και οι περιοχές με άγνωστη ακόμα λειτουργία 

Pod55 και Pod15b (Pereira et al., 2013). Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν και οι συνθήκες 

πολυμερισμού παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1. Στον Πίνακα 2.2 απεικονίζεται η σύνθεση των 

κύκλων της PCR που χρησιμοποιήθηκε για όλα τα ζεύγη εκκινητών. Η κάθε αντίδραση της PCR 

πραγματοποιήθηκε σε τελικό όγκο 20μl, εκ των οποίων περιέχονταν 2,5 units Taq polymerase, 

1X PCR Buffer, 1,5-3mM MgCl2, 0,2mM dNTPs, 0,2mM από τους primers, 1-5μl DNA και ο 

υπόλοιπος όγκος συμπληρώθηκε με ddH2O. 

 



23 
 

Πίνακας 2.1 Τα ζευγάρια εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για τον κάθε γενετικό τόπο, η αλληλουχία 

τους, το μέγεθος (ζεύγη βάσεων) της αλληλουχίας που πολυμερίζουν, η συγκέντρωση MgCl2 και η 

θερμοκρασία annealing που εφαρμόσθηκαν για το κάθε ζεύγος. 

Γενετικός    

τόπος 

Ζευγάρι       

εκκινητών Αλληλουχία (5'-3') 

Μέγεθος    

(ζ.β.) 

Συγκέντρωση MgCl2                                         

Θερμοκρασία Annealing Βιβλιογραφική Αναφορά 

Cyt b 

GLUDG                     

CB2 

TGA CTT GAA RAA CCA YCG TTG 
~510 

3Mm                                                

42-48,6°C 
(Palumbi, 1996) 

CCC TCA GAA TGA TAT TTG TCC TCA 

L14841                      

CB2 

AAA AAG CTT CCA TCC AAC ATC TCA GCA 

TGA TGA AA ~ 350 
3Mm                                                 

42-48,6°C 

(Kocher et al., 1989) 

CCC TCA GAA TGA TAT TTG TCC TCA (Palumbi, 1996) 

L-Cyt bP.erh              

R-Cyt bP.erh 

AAA ACA TCA CCC CAT SAT WA 
~ 350 

1,5Mm                                              

44-47°C 
(Πουλακάκης, 2005) 

GGA CTC CAA TGT TTC ATG TT 

16S rRNA 

16SAr-l                      

16SBr-h 

CGG CCG CCT GTT TAT CAA AAA CAT 
~530 

3Mm                                                 

47-48,4°C 
(Palumbi, 1996) 

GGA GCT CCG GTT TGA ACT CAG ATC 

16S-65f                  

16S-433r 

AGG GAC TAG AAT GAA CGG CT 
~370 

1,5Mm                                              

57-58,6°C 
(Spilani et al., n.d.) 

GGG TGT CCT GAT CCA ACA TC 

MC1R 
MC1R-f               

MC1R-r 

GGC NGC CAT YGT CAA GAA CCG GAA CC 
~650 

1,5Mm                                              

57-59°C 
(Pinho et al., 2010) 

CTC CGR AAG GCR TAA ATG ATG GGG TCC AC 

Rag1 
RAG-fo                 

RAG-R1 

GAA AAG GGC TAC ATC CTG G 
~1020 

1,5Mm                                                 

50-53,2°C 
(Mayer & Pavlicev, 2007) 

AAA ATC TGC CTT CCT GTT ATT G 

NKTR 
NKTRf19          

NKTRr18 

GAT GAC ATG GAG ATY TGY ACT CC 
~630 

1,5Mm                                                

47-52,2°C 
(Townsend et al., 2011) 

CTY CTD GAY CGA CTT CTT GAG TGA CT 

UBN1 
UBN1_f1        

UBN1_r2 

CCY CTM AAT TTY CTG GCW GAR CAG GC 
~700 

1,5Mm                                            

50-55,1°C 
(Townsend et al., 2011) 

GGT CAG YAA YTT KGC CAC HCC YT 

Pod55 
pod55f              

pod55r 

GGA TCT TTA TAG GAG AGT GCA GGC C 
~500 

1,5Mm                                            

57-59°C 
(Pereira et al., 2013) 

TTC CAG ATT GTG TTT ATC CTG GTG G 

Pod15b 
pod15bf         

pod15br 

AAT CCT GGC TAA ATG CAA GCC TTG G 
~550 

1,5Mm                                             

55-59°C 
(Pereira et al., 2013) 

GCC AGG AGA ATA AGC TAC TCC ATC C 
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Πίνακας 2.2. Οι κύκλοι της PCR που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε ζεύγος εκκινητών. Η θερμοκρασία 

annealing εξαρτάται από το ζευγάρι εκκινητών. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Φυλογενετικές Αναλύσεις  

 

2.3.1 Αλληλούχιση, Διόρθωση και Στοίχιση Αλληλουχιών 

 

 Η αλληλούχιση του DNA πραγματοποιήθηκε σε αυτοματοποιημένη συσκευή 

αλληλούχισης ABI3730XL της εταιρίας CeMIA (Λάρισα), χρησιμοποιώντας ορθόδρομο 

εκκινητή της PCR (Πίνακας 2.1) και το πακέτο αντιδραστηρίων BigDye terminator (v.3.1.) Cycle 

Sequencing kit ®. Μετά την αλληλούχιση του DNA, ακολουθήθηκε έλεγχος της αυθεντικότητας 

των αλληλουχιών και της ομολογίας τους με ήδη υπάρχουσες κατατεθειμένες αλληλουχίες στη 

βάση GenBank. Αυτό γίνεται μέσω του αλγορίθμου BLAST, ο οποίος βρίσκεται εντός της βάσης 

γενετικών δεδομένων NCBI. Επακολούθησε χειροκίνητος έλεγχος και διόρθωση των 

αλληλουχιών στο πρόγραμμα Codon Code Aligner (v. 3.7.1), όπου διορθώνονται οι λάθος 

νουκλεοτιδικές θέσεις και επίσης αφαιρούνται οι άκρες των αλληλουχιών.  

 Η στοίχιση των αλληλουχιών πραγματοποιήθηκε για το κάθε γονίδιο ξεχωριστά. Για τα 

μιτοχονδριακά γονίδια Cyt b και 16S rRNA η στοίχιση έγινε μέσω του αλγόριθμου ClustalW, ο 

οποίος είναι ενσωματωμένος στο πρόγραμμα MEGA (v. 7.0.26) (Kumar, Stecher, & Tamura, 

2016). Τα πυρηνικά γονίδια στοιχήθηκαν μέσω του λογισμικού MAFFT (v. 7) επιλέγοντας τη 

ρύθμιση Progressive methods: FFT-NS-2 (Fast: Progressive method). Οι γενετικές αποστάσεις 

υπολογίστηκαν μέσω του προγράμματος MEGA (v. 7) βάσει του μοντέλου Tamura-Nei.  

Composition of cycles 

Stage °C Time 

Pro-incubation 94 10' 

Denaturation 94 1' 

Annealing 

 

1' 

Extension 72 1' 

Another step 72 10' 

Number of cycles 35 

Standby step 4 infinite 
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2.3.2 Κατασκευή Φυλογενετικών Δέντρων 

 

 Για την κατασκευή φυλογενετικών δέντρων δημιουργήθηκαν 3 βάσεις δεδομένων. 

Αρχικά δημιουργήθηκε μία μιτοχονδρική βάση δεδομένων (mtDNA) όπου περιλαμβάνει τους 

δύο μιτοχονδριακούς γενετικούς τόπους Cyt b και 16S rRNA για όλα τα άτομα της P. 

peloponnesiacus, της P. lenendis, της P. cretensis και της P. erhardii (εξω-ομάδα). Στη συνέχεια, 

από το σύνολο αυτών των δεδομένων επιλέχθηκαν συγκεκριμένα άτομα του είδους P. 

peloponnesiacus, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δεύτερο μειωμένο σύνολο δεδομένων που να 

περιλαμβάνει δείγματα με καλή γεωγραφική αντιπροσώπευση όλης της Πελοποννήσου. Για τα 

δείγματα αυτά δημιουργήθηκε πυρηνική βάση δεδομένων (nuDNA) που περιλαμβάνει τους 6 

πυρηνικούς γενετικούς δείκτες Pod55, MC1R, Rag1, Pod15b, NKTR και UBN1. Τέλος, 

βασισμένη στην πυρηνική βάση δεδομένων, κατασκευάστηκε συνολική βάση δεδομένων, 

περιλαμβάνοντας όλους τους γενετικούς τόπους από τα ίδια επιλεγμένα δείγματα. Η 

μιτοχονδριακή βάση δεδομένων περιλαμβάνει 193 άτομα, η πυρηνική 59 και η συνολική 61 

άτομα P. peloponnesiacus. Σε κάθε βάση περιλαμβάνονται επιπρόσθετα 4 άτομα P. cretensis, 2 

άτομα P. lenendis και ακόμα 2 άτομα P. erhardii. 

 Για όλες τις βάσεις δεδομένων εκτιμήθηκε αρχικά το μοντέλο νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης μέσω του προγράμματος PartitionFinder (PF) (v. 2.1.1) (Lanfear, Frandsen, 

Wright, Senfeld, & Calcott, 2017). Για το μιτοχονδριακό DNA ορίστηκαν 4 ενιαίες ομάδες 

(blocks), 3 εκ των οποίων αντιστοιχούν σε κάθε μία θέση του κωδικωνίου για το Cyt b και 1 για 

το 16S rRNA, το οποίο αποτελεί μη-κωδικό γενετικό τόπο. Ομοίως, για το πυρηνικό DNA 

ορίσθηκαν 14 ενιαίες ομάδες (blocks), 12 εκ των οποίων περιλαμβάνουν την 1
η
, 2

η
 και 3

η
 θέση 

του κωδικωνίου για κάθε γονίδιο εκ των MC1R, Rag1, NKTR, UBN1 και οι υπόλοιπες 2 τους 

τόπους Pod55 και Pod15b. Μέσω του προγράμματος PF εκτιμήθηκε το πιο κατάλληλο μοντέλο 

νουκλεοτιδικής υποκατάστασης για τις δύο φυλογενετικές αναλύσεις [Μέγιστη Πιθανοφάνεια 

(Maximum Likelihood, ML) και Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία (Bayesian Inference, BI)] και 

τη φυλογεωγραφική ανάλυση της εκτίμησης των χρόνων Απόκλισης (BEAST2). Tα blocks 

δεδομένων έχουν συνδεδεμένα μήκη κλάδων (branch lengths=linked) και η επιλογή του 

μοντέλου βασίζεται στο Bayesian Information Criterion (BIC). Η εύρεση του βέλτιστου 

συνδυασμού των blocks αλληλουχιών έγινε με τον αλγόριθμο «greedy». 



26 
 

Η ανάλυση Maximum Likelihood πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος RaxML 

(v. 8.1.21) (Stamatakis, 2014). Για την ανάλυση των βάσεων δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 50 

ανεξάρτητες επαναλήψεις και η στατιστική υποστήριξη των κλάδων αξιολογήθηκε με τη 

διεξαγωγή 1000 ψευδο-επαναλήψεων (thorough bootstrap). Η ανάλυση Bayesian Inference 

πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος MrBayes (v. 3.2.6) (Ronquist et al., 2012) με 4 

«τρεξίματα» (runs) και 8 ανεξάρτητες αλυσίδες (chains). Κάθε αλυσίδα «έτρεξε» 10
7
 γενιές 

(generations) για κάθε βάση δεδομένων, εκτός της μιτοχονδριακής η οποία έτρεξε για 1,5 x 10
7
 

γενιές. Η δειγματοληψία του χώρου γινόταν κάθε 5000 γενιές, ενώ το πρώτο 25% των δέντρων 

απορρίφθηκε (burn-in). Για τον έλεγχο της σύγκλισης και της σταθεροποίησης της ανάλυσης 

χρησιμοποιήθηκαν διάφορα MCMC διαγνωστικά, όπως η μέση τυπική απόκλιση των 

διαχωρισμένων συχνοτήτων (average standard deviation of split frequencies), η γραφική 

παράσταση της γενιάς έναντι της λογαριθμημένης πιθανότητας των δεδομένων (log likelihood 

values) και ο έλεγχος της μικρότερης τιμής από το ελάχιστο εκτιμώμενο μέγεθος δείγματος 

(Estimated Sample Size, ESS). Το τελικό δέντρο (consensus tree) προέκυψε από την εκ των 

υστέρων κατανομή των παραγόμενων βέλτιστων δέντρων. Η στατιστική υποστήριξη της 

τοπολογίας υπολογίστηκε από την εκ των υστέρων πιθανότητα (posterior probability), η οποία 

αντιπροσωπεύει το ποσοστό των δειγμάτων που φέρουν αυτή την τοπολογία. Τιμές μεγαλύτερες 

του 95% δηλώνουν στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα (Huelsenbeck & Ronquist, 2001). 

 

2.4 Οριοθέτηση των Ειδών 
 

 

 Για την οριοθέτηση των ειδών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος BP&P (v. 3.1) (Bayesian 

Phylogenetics and Phylogeography) (Yang, 2015), η οποία είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό 

BPPx. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά της πυρηνικής βάσης δεδομένων και 

αποτελούνταν από 6 πυρηνικούς τόπους (Pod55/MC1R/Rag1/Pod15b/NKTR/UBN1). Για την 

παραμετροποίηση της ανάλυσης ορίστηκαν διάφοροι συνδυασμοί των εκ των προτέρων 

κατανομών πιθανοτήτων (prior distributions) για τις τιμές θ και τ0. Αρχικά, για τις παραμέτρους 

θ και τ, χρησιμοποιήθηκαν οι προεπιλεγμένες τιμές του προγράμματος {(θ ~ G(2, 2000) και τ ~ 

G(2, 20000)}. Μετέπειτα, ακολούθησε ο υπολογισμός των εν λόγω παραμέτρων σύμφωνα με τις 

γενετικές αποστάσεις των πυρηνικών γονιδίων (Yang, 2015), ο μέσος όρος των οποίων 

υπολογίσθηκε ότι ισούται με 0,008. Λόγω του ότι για τη Γάμα κατανομή ισχύει πως G (α,β) με 
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μέσο όρο= α/β και διασπορά = α/β
2
, χρησιμοποιήθηκαν οι λόγοι 1/125 και 2/250. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση των Leaché & Fujita (2010). Στην προσέγγιση αυτή 

διατυπώνονται τρεις υποθέσεις: α) μεγάλου πληθυσμιακού μεγέθους [θ ~ G(1, 10)] και 

μεγάλης/σε βάθος εξελικτικής απόκλισης (deep divergence) μεταξύ των ειδών [τ ~ G(1, 10)], β) 

μικρού πληθυσμιακού μεγέθους [θ ~ G(2, 2.000)] και μικρής/«ρηχής» εξελικτικής απόκλισης 

(shallow divergence) μεταξύ των ειδών [τ ~ G(2, 2.000)] και γ) σχετικά μεγάλου προγονικού 

πληθυσμιακού μεγέθους [θ ~ G(1, 10)] και σχετικά μικρής/«ρηχής» εξελικτικής απόκλισης 

μεταξύ των ειδών [τ ~ G(2, 2.000)]. Η κάθε ανάλυση πραγματοποιήθηκε 2 φορές με διαφορετικό 

αριθμό εκκίνησης (seed number), ώστε να επικυρώνονται τα αποτελέσματα μεταξύ τους και 

εκτελέστηκε για 100000 γενιές, με τις 20000 πρώτες γενιές να απορρίπτονται. Όλες οι αναλύσεις 

έγιναν βάσει του μοντέλου Α11 (species delimitation=1, species tree=1), δηλαδή του μοντέλου 

που υπολογίζει ταυτόχρονα τον αριθμό και το δέντρο των ειδών. Τα είδη ορίσθηκαν a priori και 

προέκυψαν από τη φυλογενετική ανάλυση του πυρηνικού DNA (βλέπε Εικόνα 3.4). 

 

2.5 Εκτίμηση του Δέντρου των Ειδών και των Χρόνων Απόκλισης 

 

 Για την εκτίμηση του δέντρου και των χρόνων απόκλισης των ειδών χρησιμοποιήθηκαν 

20 άτομα αντιπροσωπευτικά της συνολικής βάσης δεδομένων (mtDNA & nuDNA) και 

αναλύθηκαν μέσω του πακέτου StarBeast2 που βρίσκεται μέσα στο λογισμικό BEAST2 (v. 

2.4.7) (Bouckaert et al., 2014). Το απαιτούμενο αρχείο εισαγωγής (xml) δημιουργήθηκε 

χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα BEAUti (v. 2.4.7), το οποίο περιλαμβάνεται επίσης μέσα στο 

BEAST2. Τα μοντέλα νουκλεοτιδικής υποκατάστασης δόθηκαν a priori βάσει της ανάλυσης του 

Partition Finder. Ως εκ των προτέρων παράμετροι (priors) χρησιμοποιήθηκαν οι: «Birth Dead 

Model» για την κατασκευή του δέντρου των ειδών, «Linear with Constant Root Populations» για 

το πληθυσμιακό μοντέλο και «Uncorrelated Lognormal» για την περιγραφή του μοριακού 

ρολογιού. Ως σημείο βαθμονόμησης (calibration point) ορίσθηκε ο αποχωρισμός της Κρήτης από 

την Πελοπόννησο και άρα η διάσπαση των ειδών P. cretensis και P. peloponnesiacus γύρω στα 

5,3 εκ. χρόνια πριν [Ν(5.3, 0.15)]. Η ανάλυση MCMC «έτρεξε» για 10
9 

γενιές, εξάγοντας 

αποτελέσματα για κάθε 5000 γενιές και απορρίπτοντας το πρώτο 25% αυτών (burn-in). Τα 

αρχεία log που προέκυψαν αναλύθηκαν με το πρόγραμμα Tracer (v. 1.6) (Rambaut, Suchard, Xie 

& Drummond, 2014) για να διαπιστωθεί ότι έχει επέλθει σύγκλιση της ανάλυσης και έχει 
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ανακτηθεί ικανοποιητικό μέγεθος δείγματος (effective sample size, ESS). Ικανοποιητικές τιμές 

ESS θεωρούνται τιμές >200. Στη συνέχεια, για την προβολή του δέντρου των ειδών, 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Tree Annotator (v. 2.4.7), το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο 

πακέτο του BEAST2, προσδιορίζοντας το δέντρο που αντιπροσωπεύεται καλύτερα από την εκ 

των υστέρων κατανομή πιθανοτήτων και δείχνοντας τους μέσους όρους των χρόνων απόκλισης. 
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3. Αποτελέσματα 
 

3.1 Μιτοχονδριακό DNA 
 

 Για το μιτοχονδριακό DNA συνολικά στοιχήθηκαν 982 ζεύγη βάσεων (ζ.β.), από τα 

οποία τα 426 αντιστοιχούν στο Cyt b και τα 556 στο 16S rRNA. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης 

του μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης απεικονίζονται στον Πίνακα 3.1. 

Πίνακας 3.1.1. Τα μοντέλα νουκλεοτιδικής υποκατάστασης για κάθε block, για τις 2 αναλύσεις του 

μιτοχονδριακού DNA. 

RaxML MrBayes 

Partition name Best subset Partition name Best subset 

cyt b_pos2 GTR cyt b_pos2 HKY+G 

cyt b_pos1, 16s, cyt b_pos3 GTR+G cyt b_pos3, 16s HKY+G 

  

cyt b_pos1 JC 

 

Από όλες τις νουκλεοτιδικές θέσεις για τους μιτοχονδριακούς γενετικούς τόπους, το 

19,3% αυτών αφορά πολυμορφικές θέσεις (190 θέσεις). Οι πολυμορφικές θέσεις μειώνονται σε 

160 (16,3%) εάν αφαιρεθούν τα άτομα της εξω-ομάδας, ενώ περαιτέρω μείωση σε ποσοστό και 

αριθμό (108 θέσεις, 10,1%) σημειώνεται μόνο μεταξύ των ατόμων της P. peloponnesiacus.  

 

3.1.1 Μιτοχονδριακό Γονιδιακό Δέντρο 

 

Η ανάλυση Maximum Likelihood «έτρεξε» βάσει του μοντέλου νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης GTR+G και έδωσε τοπολογία με τιμή lnL= -2979.33. H ανάλυση Bayesian 

Inference έδωσε τοπολογία με τιμή lnL=-3166,40.  

Τα δέντρα που παράχθηκαν και από τις 2 μεθόδους έχουν ίδια τοπολογία, με το είδος P. 

peloponnesiacus να χωρίζεται σε δύο κύριους κλάδους, το είδος P. cretensis να είναι πιο 

συγγενικό με την P. peloponnesiacus και να ακολουθεί το είδος P. lenendis, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 3.1.1. Παρότι τα δέντρα από τις δύο φυλογενετικές αναλύσεις έχουν ίδια τοπολογία, η 

στατιστική υποστήριξη των κλάδων δεν ήταν σημαντική.  



30 
 

Ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι μέσα στο είδος P. peloponnesiacus οι δύο κλάδοι 

που δημιουργούνται αποτελούνται από άτομα που είναι γεωγραφικά διαχωρισμένα. Πιο 

συγκεκριμένα, τα άτομα του κλάδου 1 (P. peloponnesiacus 1) αντιστοιχούν στην δυτική και 

κεντρική Πελοπόννησο και τα άτομα του κλάδου 2 (P. peloponnesiacus 2) αντιστοιχούν σε 

άτομα της ανατολικής Πελοποννήσου, όπως παρουσιάζεται στις Εικόνες 3.1.2 & 3.1.3. Ωστόσο, 

βλέπουμε πως στην περιοχή της λίμνης Στυμφαλίας υπάρχουν άτομα και από τους δύο κλάδους.  

Εικόνα 3.1.1. Το συνεναιτικό δέντρο των μιτοχονδριακών γενετικών τόπων (Cyt b & 16S rRNA), όπως 

προέκυψε από την ανάλυση BI. Η στατιστική υποστήριξη των δύο μεθόδων (BI/ML) αναγράφεται πάνω 

στους κλάδους. Οι κλάδοι είναι συμπτυγμένοι λόγω εξοικονόμησης χώρου. 
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Εικόνα 3.1.2. Οι κλάδοι 1 & 2 του είδους P. peloponnesiacus, όπως προέκυψαν από την ανάλυση BI. 
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3.1.2 Γενετικές Αποστάσεις 

 

Οι ανά ζεύγος γενετικές αποστάσεις (Tamura-Nei model) μεταξύ των ατόμων λαμβάνουν 

τιμές από 0-7,8% για το 16S rRNA (0-6,4% χωρίς την εξω-ομάδα και 0-5,6% μεταξύ της P. 

peloponnesiacus). Για το Cyt b κυμαίνονται μεταξύ 0-18,4%, 0-12,2% χωρίς την εξω-ομάδα και 

0-11,6% εντός της P. peloponnesiacus. Οι γενετικές αποστάσεις εντός των κύριων 

φυλογενετικών κλάδων παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.2. 

Εικόνα 3.1.3. Η γεωγραφική απεικόνιση των δειγμάτων των δύο κλάδων της P. peloponnesiacus. Το μέγεθος των 

κύκλων υποδηλώνει αριθμό ατόμων ανά 100 τ.χλμ. 
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Πίνακας 3.1.2. Πίνακας γενετικών αποστάσεων μεταξύ των κύριων φυλογενετικών κλάδων βάσει του 

μοντέλου Tamura-Nei. Ο πάνω τριγωνικός πίνακας αναφέρεται στο 16S rRNA και ο κάτω στο Cyt b.  

 

  

 P. peloponnesiacus 1 P. peloponnesiacus 2 P. 

lenendis 

P. cretensis P. erhardii 

P. peloponnesiacus 1  3,4 3,4 3,9 4,8 

P. peloponnesiacus 2 6,3  4,1 4,5 5,8 

P. lenendis 7,9 9  5,1 5,4 

P. cretensis 8 8,6 9,4  5,1 

P. erhardii 15 14,6 14,9 15,8  
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3.2 Πυρηνικό DNA 
 

Για το πυρηνικό DNA συνολικά στοιχήθηκαν 3874 νουκλεοτιδικές βάσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν στους γενετικούς τόπους: Pod55 426 ζ.β., MC1R 670 ζ.β., Rag1 983 ζ.β., Pod15b 

541 ζ.β., NKTR 590 ζ.β., UBN1 664 ζ.β.. Τα αποτελέσματα του μοντέλου νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης απεικονίζονται στον Πίνακα 3.2.1. 

Πίνακας 3.2.1. Τα μοντέλα νουκλεοτιδικής υποκατάστασης για κάθε block, για τις 2 αναλύσεις του 

πυρηνικού DNA. 

RaxML MrBayes 

Partition name 

Best 

subset Partition name 

Best 

subset 

mc1r_pos2, pod55, mc1r_pos1, 

ubn1_pos2 
GTR+I 

nktr_pos1, nktr_pos2, rag1_pos2, 

nktr_pos3, rag1_pos3,pod55, 

rag1_pos1, mc1r_pos1, ubn1_pos2 

HKY+I 

mc1r_pos3, ubn1_pos3, ubn1_pos1 GTR mc1r_pos3 HKY+I 

pod15, nktr_pos1, rag1_pos2, 

nktr_pos2, rag1_pos3, rag1_pos1, 

nktr_pos3 

GTR+I 

mc1r_pos2 F81 

pod15 JC 

ubn1_pos1, ubn1_pos3 HKY 

 

Στην εν λόγω βάση δεδομένων συναντάμε πολυμορφικές θέσεις σε ποσοστό 3,4% (130 

θέσεις), ενώ το ποσοστό αυτό μειώνεται σε 2,9% (115 θέσεις) εάν αφαιρεθούν τα άτομα της εξω-

ομάδας, και μειώνεται περαιτέρω σε ποσοστό και αριθμό (2,3%, 90 θέσεις) μόνο μεταξύ των 

ατόμων της P. peloponnesiacus. 
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3.2.1 Πυρηνικό Γονιδιακό Δέντρο 

 

Η ανάλυση Maximum Likelihood πραγματοποιήθηκε βάσει του μοντέλου νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης GTR+Ι δίνοντας τοπολογία με τιμή lnL= -6464.783881. Η ανάλυση Bayesian 

Inference έδωσε τοπολογία με τιμή lnL=-6487,52. 

Τα δέντρα που παράγονται και από τις 2 μεθόδους έχουν ίδια τοπολογία, με το είδος P. 

peloponnesiacus να χωρίζεται πάλι σε δύο κύριους κλάδους. Οι δύο κλάδοι που δημιουργούνται 

αποτελούνται από άτομα γεωγραφικά διαχωρισμένα με το ίδιο μοτίβο που συναντήσαμε και στο 

μιτοχονδριακό DNA. Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ P. peloponnesiacus, P. lenendis, P. cretensis 

φαίνεται να είναι διαφορετικές, αφού το είδος P. lenendis παρουσιάζεται ως πιο συγγενικό της P. 

peloponnesiacus από ότι το P. cretensis (Εικόνα 3.2.1). Στο δέντρο που προκύπτει η στατιστική 

υποστήριξη των κλάδων είναι βελτιωμένη, με τις εκ των υστέρων πιθανότητες (posterior 

propabilities) της ανάλυσης BI να θεωρούνται στατιστικά σημαντικές. 
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Εικόνα 3.2.1. Το συνεναιτικό δέντρο των πυρηνικών γενετικών τόπων 

(Pod55/MC1R/Rag1/Pod15b/NKTR/UBN1) όπως προέκυψε από την ανάλυση BI. Η στατιστική 

υποστήριξη των δύο μεθόδων (BI/ML) αναγράφεται πάνω στους κλάδους. 
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3.2.2. Γενετικές Αποστάσεις 

 

Οι ανά ζεύγος γενετικές αποστάσεις (Tamura-Nei model) των ατόμων για κάθε πυρηνικό 

γενετικό τόπο παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2.2, όπου αναγράφεται το εύρος των γενετικών 

αποστάσεων με και χωρίς την εξω-ομάδα καθώς και μόνο μεταξύ των ατόμων P. 

peloponnesiacus. 

 

Πίνακας 3.2.2 Το εύρος των ανά ζεύγος γενετικών αποστάσεων (Tamura-Nei) για τον κάθε πυρηνικό 

γενετικό τόπο. Οι γενετικές αποστάσεις υπολογίσθηκαν για τη βάση με τα συνολικά δεδομένα (1
η
 στήλη), 

χωρίς τα άτομα της εξω-ομάδας (2
η
 στήλη) και μόνο μεταξύ των ατόμων της P. peloponnesiacus (3

η
 

στήλη).  

 
Ανά ζεύγος γενετικές αποστάσεις Χωρίς P. erhardii Μεταξύ P. peloponnesiacus 

Pod55 0-1.4 0-1.4 0-1.3 

MC1R 0-1.8 0-1.4 0-1.4 

Rag1 0-4.9 0-4.9 0-4.6 

Pod15b 0-1.5 0-1.4 0-1.4 

NKTR 0-1.7 0-1.7 0-1.7 

UBN1 0-2.6 0-2.2 0-2.2 

 

Επίσης, οι γενετικές αποστάσεις εντός των κύριων φυλογενετικών κλάδων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2.3. 

Πίνακας 3.2.3. Πίνακας γενετικών αποστάσεων βάση του μοντέλου Tamura-Nei για τους πυρηνικούς 

γενετικούς δείκτες (Pod55/MC1R/Rag1/Pod15b/NKTR/UBN1). 

 
P. peloponnesiacus 1 P. peloponnesiacus 2 P. lenendis P. cretensis P. erhardii 

P. peloponnesiacus 1 
 

        

P. peloponnesiacus 2 1/0.9/0.4/0.8/0.9/0.6 
    

P. lenendis 0.9/0.9/0.7/1.4/0.5/0.8 0.4/0.3/0.6/1/0.9/0.6       

P. cretensis 0.8/1/0.3/1.7/0.4/0.9 0.3/0.4/0.3/1.4/0.8/0.6 0.1/0.4/0.5/1.2/0.2/0.7 
  

P. erhardii 1.3/0.8/0.4/1.5/1.2/1.9 0.8/0.8/0.4/1/1.6/1.6 0.6/0.8/0.5/0.8/1/1.7 0.5/0.9/0.1/1.3/0.9/1.4   
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3.3 Γονιδιακό Δέντρο Όλων των Γενετικών Τόπων (mtDNA & nuDNA) 
 

Για την κατασκευή του δέντρου όλων των γενετικών τόπων συνολικά στοιχήθηκαν 4799 

ζεύγη βάσεων, τα οποία αντιστοιχούν στους γενετικούς τόπους Cyt b 417 ζ.β, 16S rRNA 508 ζ.β., 

Pod55 426 ζ.β., MC1R 670 ζ.β., Rag1 983 ζ.β., Pod15b 541 ζ.β., NKTR 590 ζ.β., UBN1 664 ζ.β.. 

Τα μοντέλα νουκλεοτιδικής υποκατάστασης που χρησιμοποιήθηκαν απεικονίζονται στον Πίνακα 

3.3.1. Η ανάλυση ML πραγματοποιήθηκε βάσει του μοντέλου υποκατάστασης GTR+I και έδωσε 

τοπολογία με τιμή lnL= -9039.30. H ανάλυση Bayesian Inference έδωσε τοπολογία με τιμή lnL=-

9086.09. Η Εικόνα 3.3.1 παρουσιάζει το γονιδιακό δέντρο όλων των γενετικών τόπων. 

Πίνακας 3.3.1. Τα μοντέλα νουκλεοτιδικής υποκατάστασης για το κάθε block, για τις 2 αναλύσεις όλων 

των γενετικών τόπων. 

RaxML MrBayes 

Partition name 
Best 

subset 
Partition name 

Best 

subset 

cyt b_pos2, 16s, cyt 

b_pos1 
GTR+I cyt b_pos2 JC 

cyt b_pos3 GTR 
cyt b_pos3 HKY 

16s, cyt b_pos1 HKY+I 

mc1r_pos2, mc1r_pos1, 

ubn1_pos2, pod55 
GTR+I 

nktr_pos1, nktr_pos2, 

rag1_pos2, rag1_pos1, 

pod55, nktr_pos3, 

rag1_pos3, mc1r_pos1, 

ubn1_pos2 

HKY+I 

mc1r_pos3, ubn1_pos3, 

ubn1_pos1 
GTR 

mc1r_pos3 HKY 

mc1r_pos2 F81 

pod15, nktr_pos1, 

rag1_pos2, nktr_pos2, 

rag1_pos3, nktr_pos3, 

rag1_pos1 

GTR+I 

pod15 JC 

ubn1_pos1, ubn1_pos3 HKY 
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Βλέπουμε πως το δέντρο αυτό είναι ίδιο με αυτό του πυρηνικού σετ δεδομένων 

και οι δύο μέθοδοι ανάλυσης έχουν την ίδια τοπολογία. Η υποστηρίξεις των κλάδων είναι 

πλέον αρκετά ικανοποιητικές.  

 

   

Εικόνα 3.3.1. Το συνεναιτικό δέντρο όλων των γενετικών τόπων (Cyt b/16S 

rRNA/Pod55/MC1R/Rag1/Pod15b/NKTR/UBN1), όπως προέκυψε από την ανάλυση BI. Η στατιστική υποστήριξη 

των δύο μεθόδων (BI/ML) αναγράφεται πάνω στους κλάδους 
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3.4 Οριοθέτηση των Ειδών 
 

 Σύμφωνα με την υπάρχουσα φυλογένεση, παρατηρούνται δύο κύριοι κλάδοι μέσα στο 

είδος P. peloponnesiacus και τα είδη P. lenendis, P. cretensis και P. erhardii αποτελούν κι αυτά 

ξεχωριστά είδη. Η ανάλυση BP&P πραγματοποιήθηκε αρκετές φορές για διαφορετικούς 

συνδυασμούς εκ των προτέρων πιθανοτήτων (prior distributions) για τις παραμέτρους θ και τ. Τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων συμφωνούν με την υπάρχουσα φυλογένεση και αναγνωρίζουν 

τους δύο κλάδους της P. peloponnesiacus ως δύο διακριτά είδη, με τις τιμές των εκ των υστέρων 

πιθανοτήτων να βρίσκονται μεταξύ 0,99 και 1. Ο Πίνακας 3.4.1 δείχνει τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης BP&P για τις διαφορετικές παραμέτρους θ και τ0.  

Πίνακας 3.4.1. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων BP&P. Δίνονται οι τιμές των παραμέτρων θ και τ, ο 

αριθμός των ειδών που υπολογίσθηκε για τις παραμέτρους με την εκ των υστέρων πιθανότητά του και τα 

είδη που οριοθετήθηκαν με τις εκ των υστέρων πιθανότητές τους στην παρένθεση. Τιμές μη στατιστικά 

σημαντικές δεν αναφέρονται στον πίνακα. Οι εκ των υστέρων πιθανότητες αποτελούν τον μέσο όρο των 

δύο επαναλήψεων για τον κάθε συνδυασμό παραμέτρων.  

Συνδυασμός 
παραμέτρων 

Αριθμός 
Ειδών 

Εκ των υστέρων 
πιθανότητα 

Delimited species                                      
(&Posterior propabilities) 

θ~ G(2, 2000)  
τ~ G(2, 20000) 

5 1 pel_1(1), pel_2(1), lev(1), cret(1), erh(1) 

θ~ G(1, 125)    
τ~ G(1, 125) 

5 1 pel_1(1), pel_2(1), lev(1), cret(1), erh(1) 

θ~ G(2, 250)    
τ~ G(2, 250) 

5 0.99 pel_1(1), pel_2(1), lev(0.99), cret(0.99), erh(1) 

θ~ G(1, 125)    
τ~ G(2, 2000) 

5 1 pel_1(1), pel_2(1), lev(1), cret(1), erh(1) 

θ~ G(1, 10)      
τ~ G(1, 10) 

5 0.99 pel_1(1), pel_2(1), lev(0.99), cret(0.99), erh(1) 

θ~ G(2, 2000) 
τ~ G(2, 2000) 

5 1 pel_1(1), pel_2(1), lev(1), cret(1), erh(1) 

θ~ G(1, 10)      
τ~ G(2, 2000) 

5 0.99 pel_1(1), pel_2(1), lev(0.99), cret(0.99), erh(1) 
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3.5 Εκτίμηση του Δέντρου των Ειδών και των Χρόνων Απόκλισης 
 

 Η ανάλυση των 8 γενετικών τόπων για το σετ δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε κατέληξε 

σε υψηλές εκ των υστέρων τιμές ESS (>342) για όλες τις παραμέτρους.  

 Tο δέντρο των ειδών που προέκυψε (Εικόνα 3.5.1), παρουσίασε παρόμοια τοπολογία με 

εκείνα του πυρηνικού και συνολικού DNA και συμφωνεί και με τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

για την οριοθέτηση των ειδών. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζεται η ύπαρξη δύο ειδών εντός της 

P. peloponnesiacus [posterior propability (pp)=0.99], και υποστηρίζεται και η μονοφυλία της 

ομάδας P. cretensis, P. lenendis και P. peloponnesiacus (pp=1), ενώ δεν υποστηρίζεται η 

μονοφυλία της ομάδας P. lenendis και P. peloponnesiacus (pp=0.65). 

 Σύμφωνα με την χρονοφυλογενετική ανάλυση (Εικόνα 3.5.1), οι δύο κλάδοι της P. 

peloponnesiacus διαχωρίστηκαν στα 1,72 εκ. χρόνια πριν, με την τιμή αυτή να κυμαίνεται από 

0,92 έως 2,57 εκ. χρόνια πριν (95% HPD), ένα εύρος τιμών που ανήκουν όλες στην περίοδο του 

Πλειστοκαίνου. Η διαφοροποίηση της P. lenendis από την P. peloponnesiacus χρονολογείται στα 

3,55 εκ χρόνια πριν, με εύρος 1,65-3,8 εκ. χρόνια, χρονικές στιγμές που αντιστοιχούν στο τέλος 

Πλειοκαίνου-αρχές Πλειστοκαίνου, ενώ η διαφοροποίηση της P. cretensis από τις P. lenendis και 

P. peloponnesiacus χρονολογείται στις αρχές του Πλειοκαίνου (5,15 εκ. χρόνια, με εύρος 4,95-

5,35 εκ. χρόνια). Τέλος, το σημείο βαθμονόμησης της ανάλυσης, διορθώνεται και έχει μία μέση 

τιμή στα 5, 39 εκ χρόνια πριν.  
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Εικόνα 3.5.1. Το παραγόμενο δέντρο της χρονοφυλογενετικής ανάλυσης. Για το δέντρο των ειδών, οι 

τιμές εκ των υστέρων πιθανοτήτων δίνονται κοντά στους κλάδους. Τιμές > 0.95 υποδεικνύουν στατιστική 

σημαντικότητα. Για τους χρόνους απόκλισης, οι κόκκινοι αριθμοί στους κλάδους αποτελούν τους χρόνους 

απόκλισης σε εκατομμύρια χρόνια, ενώ οι παρενθέσεις δείχνουν την αβεβαιότητα (95% HPD) της 

εκτίμησης των χρόνων. Με C.P. (Calibration Point) δείχνεται το σημείο βαθμονόμησης. 

 

 

 

  

Mya 
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4. Συζήτηση 
 

Αρχικά, στην παρούσα εργασία, τα ευρήματα έχουν προκύψει από ικανοποιητικό αριθμό 

δειγμάτων, τα οποία κατανέμονται σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, παρέχοντας έτσι άριστη 

αντιπροσώπευση της προς μελέτη περιοχής, γεγονός άρρηκτα συνδεδεμένο με την έκβαση του 

κύριου ερωτήματός μας. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μία από τις πρώτες ολοκληρωμένες 

φυλογενετικές μελέτες για την σαύρα P. peloponnesiacus, δείχνοντας ότι διακρίνεται σε 2 

ομάδες, οι οποίες δύναται να αποτελούν διακριτά είδη, με σαφές γεωγραφικό πρότυπο. Ωστόσο, 

τα αποτελέσματά μας δεν επαρκούν για να επιλυθεί η σχέση μεταξύ των ειδών P. lenendis, 

P.cretensis και των ομάδων της P. peloponnesiacus.  

 

4.1 Ενδοειδική Ποικιλότητα της P. peloponnesiacus 

 

 Το είδος P. peloponnesiacus στο μιτοχονδριακό γονιδιακό δέντρο εμφανίζει τάση, μη 

στατιστικώς σημαντική, διαχωρισμού του σε δύο κλάδους (p.p.=0.75, b.s.=49). Το πυρηνικό 

γονιδιακό δέντρο που παράγεται από την ανάλυση BI δείχνει ξεκάθαρο διαχωρισμό του είδους 

σε 2 κλάδους (p.p=1), ενώ στην ανάλυση ML αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός (b.s.=62). Ωστόσο, για το δέντρο όλων των γενετικών τόπων, και οι δύο αναλύσεις 

εμφανίζουν ξεκάθαρο διαχωρισμό του είδους (p.p=1, b.s.=92) σε 2 κλάδους. Επίσης, η ύπαρξη 

δύο ειδών για την P. peloponnesiacus υποστηρίζεται τόσο από την ανάλυση οριοθέτησης 

(p.p.=0,99-1) όσο και από το δέντρο των ειδών (p.p.=0.99). Επομένως, τα αποτελέσματα από 

όλες τις αναλύσεις επιβεβαιώνουν την ύπαρξη δύο γενεαλογικών γραμμών, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε 2 διαφορετικά είδη. 

 Εξίσου σημαντικό είναι πως οι δύο κλάδοι που δημιουργούνται για το εν λόγω είδος είναι 

γεωγραφικά διαχωρισμένοι, αποτελούμενοι από άτομα της κεντροδυτικής (κλάδος 1) και 

ανατολικής Πελοποννήσου (κλάδος 2). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η 

λίμνη Στυμφαλία αποτελεί σημείο τομής αυτών των κλάδων και λειτουργεί ως ζώνη επαφής. Σε 

άλλη εργασία, οι Sagonas et al. (2014) συναντάνε ένα παρόμοιο πρότυπο στην Πελοπόννησο, η 

οποία διαχωρίζεται σε ανατολική και δυτική για το είδος Lacerta trilineata. Αντίστοιχο μοτίβο 

έχει δειχθεί για το ενδημικό της Πελοποννήσου είδος Hellenolacerta graeca από αδημοσίευτα 

δεδομένα του εργαστηρίου μας. Το πρότυπο αυτό το συναντάμε και σε άλλες ομάδες 
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οργανισμών, όπως σε αράχνες (Kornilios, Thanou, Kapli, Parmakelis & Chatzaki, 2016) και 

ισόποδα (Kamilari, Klossa-Kilia, Kilias & Sfenthourakis, 2014). Μάλιστα, για τα ισόποδα, τα 

άτομα της Πελοποννήσου χωρίζονται σε 2 κλάδους, με τον έναν να αντιστοιχεί σε άτομα της 

νοτιοανατολικής και τον άλλο σε άτομα της βορειοδυτικής Πελοποννήσου, με τον πρώτο 

(νοτιοανατολικός κλάδος) να εμφανίζει περισσότερες ομοιότητες με αυτόν της περιοχής του 

Αιγαίου (Kamilari et al., 2014).  

Οι γενετικές αποστάσεις που υπολογίσθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων της P. 

peloponnesiacus βρίσκονται σε συμφωνία με τα μέχρι τώρα ευρήματά μας. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφορικά με τη μιτοχονδριακή βάση δεδομένων, η απόσταση μεταξύ των δύο κύριων κλάδων 

της P. peloponnesiacus για το Cyt b είναι 6,3%, ενώ για το 16S rRNA 3,4%. Οι τιμές αυτές είναι 

αρκετά κοντά στις τιμές των γενετικών αποστάσεων που υπολογίστηκαν μεταξύ των ειδών P. 

lenendis, P.cretensis και P. peloponnesiacus του γένους Podarcis, τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 

7,9-9,4% για το Cyt b και 3,4-5,8% για το 16S rRNA. Για το Cyt b, τα αποτελέσματά μας 

συμφωνούν με εκείνα των Sagonas et al. (2014), οι οποίοι έδειξαν ότι οι κύριες γενεαλογικές 

γραμμές των ειδών του γένους Lacerta (L. trilineata, L. bilineata, L. viridis κ.α.) έχουν γενετικές 

αποστάσεις μεταξύ 3,6–9,5%. Επίσης, κοντινές γενετικές αποστάσεις έχουν βρεθεί και από 

προηγούμενες μελέτες για είδη του γένους Mesalina (4.6–5.7%) (Kapli et al., 2008) και Podarcis 

(7,3-18,6%) (Psonis et al., 2017). Ωστόσο, οι Harris & Sá-Sousa (2002) προτείνουν την τιμή 

13,6% ως τον μέσο όρο των γενετικών αποστάσεων για το Cyt b για είδη του ίδιου γένους 

ερπετών, η οποία απέχει αρκετά από τα ευρήματά μας. Για το 16S rRNA, τα αποτελέσματά μας 

έρχονται επίσης σε συμφωνία με μελέτες για είδη του γένους Lacerta (>3,5%) (Sagonas et al., 

2014), Mesalina (2.8–3.4%) (Kapli et al., 2008) και Podarcis (3,4-7,3%) (Psonis et al., 2017).

 Οι γενετικές αποστάσεις του πυρηνικού DNA μεταξύ των δύο κλάδων της P. 

peloponnesiacus παίρνουν τιμές ίσες με 1%, 0.9%, 0.4%, 0.8%, 0.9%, και 0.6% για τους τόπους 

Pod55, MC1R, Rag1, Pod15b, NKTR και UBN1, αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές είναι αισθητά 

μικρότερες από αυτές του μιτοχονδριακού DNA, λόγω του αργού ρυθμού εξέλιξης που 

συναντάμε στο πυρηνικό γονιδίωμα. Οι αντίστοιχες τιμές μεταξύ των τριών συνολικά ειδών που 

μελετήσαμε είναι 0,1-0,9% για τον Pod55, 0,3-1% για τον MC1R, 0,3-0,7% για τον Rag1, 0,8-

1,4% για τον Pod15b, 0.2-0.9% για τον NKTR και 0,2-0,9% για τον UBN1. Παρατηρούμε 

επομένως ότι για τους πυρηνικούς δείκτες, οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των δύο κλάδων της 

P. peloponnesiacus είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με αυτές μεταξύ των ειδών P. lenendis, 
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P.cretensis και P. peloponnesiacus και παίρνουν μάλιστα σε ορισμένους τόπους τις μεγαλύτερες 

τιμές τους. Αντίστοιχες γενετικές αποστάσεις για πυρηνικούς δείκτες έχουν βρεθεί για τον Pod55 

(0,2-2,5%), για τον Pod15b (1-4,2%) και για τον MC1R (0,2-1,3%) σε είδη του γένους Podarcis 

(Psonis et al., 2017) και για τον NKTR (0,4-1,3%) σε είδη του γένους Lacerta (Sagonas et al., 

2014). 

 Επομένως, οι γενετικές αποστάσεις που υπολογίσθηκαν μεταξύ των κλάδων του είδους P. 

peloponnesiacus είναι παρόμοιας τάξης μεγέθους με αυτές που συναντάμε μεταξύ ειδών του 

ίδιου γένους. Ωστόσο, στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε πως οι γενετικές αποστάσεις 

δεν αποτελούν απόλυτο μέτρο διάγνωσης των ειδών αλλά χρησιμεύουν απλά στην αντίληψη της 

γενετικής ποικιλότητας (Καπλή, 2014). 

 

4.2 Φυλογεωγραφία 
 

Τα δεδομένα της χρονολόγησης του είδους φανερώνουν πως η διάσπαση στους 2 

κλάδους χρονολογείται στα 1,7176 εκ. χρόνια πριν, δηλαδή χρονική στιγμή η οποία αντιστοιχεί 

στην περίοδο του Πλειστοκαίνου. Κατά το Πλειστόκαινο έχουμε μια σειρά από εναλλαγές 

ψυχρών και θερμών περιόδων καθώς και διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας. Οι ψυχρές 

περίοδοι, που αντιστοιχούν σε παγετώδεις εποχές, μειώνουν τη στάθμη της θάλασσας λόγω του 

σχηματισμού παγετώνων, ενώ οι θερμές περίοδοι, που αντιστοιχούν σε μεσοπαγετώδεις εποχές, 

προκαλούν τήξη των πάγων με αποτέλεσμα την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας 

(Creutzburg, 1963). Αυτές οι παγετώδεις και μεσοπαγετώδεις περίοδοι προκάλεσαν ευστατικές 

αλλαγές που αδιαμφισβήτητα επηρέασαν τα πρότυπα κατανομής και εν τέλει τις σχέσεις των 

ειδών του γένους Podarcis (Psonis et al., 2018). 

Η διαφοροποίηση διαφόρων ειδών κατά την περίοδο του Πλειστοκαίνου, πιθανόν 

αντιστοιχεί στους παγετώδεις κύκλους και ενισχύει την υπόθεση για την ύπαρξη τοπικών 

καταφυγίων («καταφύγια μέσα σε καταφύγια») στη νότια Βαλκανική χερσόνησο (Kyriazi et al., 

2013). Τα πολλαπλά καταφύγια που δημιουργήθηκαν στους συμπαγείς ορεινούς όγκους 

κατέχουν ρόλους-κλειδιά στη διατήρηση των πληθυσμών κατά την περίοδο του Πλειστοκαίνου, 

όπου επικρατούν μη ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες (Thanou, Giokas & Kornilios, 2014).  

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως η Πελοπόννησος αντιμετώπισε μία σημαντική μείωση του 

μεγέθους της κατά την περίοδο του Πλειοκαίνου λόγω τεκτονικών αναδιευθετήσεων, πράγμα 
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που κατέστησε τους ορεινούς της όγκους να είναι οι μοναδικές περιοχές πάνω από τη στάθμη της 

θάλασσας (Creutzburg, 1963) και να αποτελούν περιοχές για την εποίκηση διαφόρων ειδών, 

αλλά ταυτόχρονα και βιογεωγραφικά φράγματα που εμποδίζουν τη γονιδιακή ροή μεταξύ των 

πληθυσμών (Psonis et al., 2018). Επίσης, η διάσπαση της P. peloponnesiacus τη χρονική αυτή 

περίοδο μπορεί να υποστηριχθεί και οικολογικά, αν αναλογιστούμε πως η περίοδος μετάβασης 

από το Πλειόκαινο στο Πλειστόκαινο έχει ήδη δειχθεί πως επηρεάζει γεγονότα διαφοροποίησης 

σε διάφορα εξώθερμα Μεσογειακά είδη (Kornilios et al., 2010), λόγω των κλιματικών αλλαγών 

που οι συνθήκες μεταβάλλονται από ζεστές/υγρές σε κρύες/ξηρές και επιδρούν σε εκτενείς 

εξαφανίσεις έξω από τα καταφύγια (Bennett, 1990). 

 Όσον αφορά την παλαιογεωγραφία της περιοχής, κατά τους Van Andel et al. (1993), η 

χερσόνησος του νομού Αργολίδος αποτελεί συνέχεια της οροσειράς της Πίνδου και κατ’ 

επέκταση των κεντρικών Ελληνίδων, οι οποίες επεκτάθηκαν κατά το Πλειόκαινο. Τα βουνά που 

οριοθετούν την Αργολική χερσόνησο (προς τα δυτικά και προς τα βόρεια) έχουν παίξει τον ρόλο 

παραγόντων απομόνωσης από την υπόλοιπη Πελοπόννησο (Kamilari et al., 2014). Επομένως, 

κατά το Πλειστόκαινο, υπάρχουν ήδη στην περιοχή οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι της Πελοποννήσου 

(Χελμός, Κυλλήνη, Ταΰγετος), ενώ κατά το τέλος του, τα όρη αυτά έχουν περίπου το σημερινό 

τους ύψος (βλέπε Δημόπουλος, 1993). Επιπλέον, στην περιοχή γύρω από τη Μεγαλόπολη, στο 

Ανώτερο Πλειόκαινο και Πλειστόκαινο υπήρχε μία μεγάλη βαθιά λίμνη γλυκού νερού 

(Falniowski, & Szarowska, 2016), η οποία μπορεί και να αποτέλεσε το αρχικό γεωγραφικό 

φράγμα που απομόνωσε τους πληθυσμούς, ενώ αργότερα κατά το Μέσο Πλειστόκαινο, το 

γεγονός ότι συνέβησαν δύο εισχωρήσεις θάλασσας σε όλη την Πελοπόννησο (Siavalas et al., 

2009), θα μπορούσαν να αποτελούν συμβάντα που ώθησαν τους πληθυσμούς να κρυφτούν στα 

τοπικά καταφύγια. 

 Όσο για τη λίμνη Στυμφαλία, περιοχή επαφής αντιπροσώπων των δύο κλάδων της P. 

peloponnesiacus, αυτή σχηματίσθηκε με τον αποχωρισμό της Κυλλήνης από το Μαίναλο κατά το 

τέλος του Πλειστοκαίνου, ενώ η λεκάνη του Φενεού, σχηματίστηκε με τον αποχωρισμό του 

Χελμού από την Κυλλήνη. Το Μαίναλο υπήρξε παλαιογεωγραφικά ο «συνδετικός κρίκος» ξηράς 

μεταξύ των ψηλών βουνών της βόρειας και νότιας Πελοποννήσου (βλέπε Δημόπουλος, 1993).  

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι το είδος P. 

peloponnesiacus αρχικά κατανεμόταν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, όταν αυτή αποτελούσε 

ακόμα μια συνεχή ξηρά. Αργότερα, κατά το Πλειόκαινο, με την ανάδυση των ορεινών όγκων της 
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Πελοποννήσου (Ερύμανθος, Μαίναλο κ.α.), το είδος άρχισε να διαχωρίζεται ως αποτέλεσμα 

γεωγραφικών φραγμών και αργότερα λόγω των κλιματικών συνθηκών του Πλειστοκαίνου. Οι 

πληθυσμοί αναγκάσθηκαν να απομονωθούν σε καταφύγια μέσα στα βουνά με αποτέλεσμα να 

μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως η χρονική στιγμή της 

διάσπασης του είδους (~1,7 εκ. χρόνια πριν) περιλαμβάνεται μέσα σε μια σταδιακή αύξηση της 

στάθμης της θάλασσας που ανάγκασε το είδος να απομονωθεί στα καταφύγια. Στο τέλος του 

Πλειστοκαίνου και με την πάροδο των κλιματικών μεταβολών, οι οργανισμοί αφήνουν τα 

καταφύγια και συναντιόνται στην «μόλις δημιουργημένη» λίμνη Στυμφαλία, έχοντας πλέον 

διαφοροποιηθεί σε δύο νέα είδη, τα οποία συμβιώνουν μέχρι και σήμερα συμπάτρια στην 

περιοχή αυτή.  

 Η υπόθεση πως πρόκειται για δύο είδη, τα οποία ζουν συμπάτρια στην περιοχή της 

Στυμφαλίας και δεν υπάρχει γενετική ροή μεταξύ τους, ενισχύεται λαμβάνοντας υπόψη πως οι 

σαύρες του γένους Podarcis χρησιμοποιούν χημικά και οπτικά ερεθίσματα για την αναγνώριση 

του συντρόφου τους, τα οποία πέραν του ότι χρησιμεύουν στην επιλογή του κατάλληλου 

συντρόφου, αποτρέπουν και το ζευγάρωμα μεταξύ διαφορετικών ειδών τα οποία ζουν συντοπικά 

(Carretero, 2008). Επίσης, αξίζει να αναφερθεί, πως οι κατανομές των δύο κλάδων της P. 

peloponnesiacus συμφωνούν εν μέρει με τις κατανομές των αναγνωρισμένων υποειδών και 

συγκεκριμένα ο δυτικός κλάδος αντιστοιχεί στα υποείδη P. p. peloponnesiacus και P. p. lais και 

ο ανατολικός στο υποείδος P.p. thais.  

 Παρότι η φυλογένεση για το είδος P. peloponnesiacus δίνει απάντηση στο ερώτημά μας, 

οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων εσωτερικά των κλάδων δεν επιλύονται, και για την ακρίβεια 

έχουν τη μορφή πολυτομίας, πιθανόν λόγω έλλειψης πληροφορίας ή λόγω μειωμένης ενδοειδικής 

ποικιλότητας. 

 Ένα μελλοντικό βήμα, το οποίο δεν θα πρέπει να παραλειφθεί σχετικά με την μελέτη του 

είδους P. peloponnesiacus, είναι μια λεπτομερής εξέταση των μορφολογικών χαρακτήρων για 

την επανεκτίμηση των κοινών φαινοτυπικών χαρακτηριστικών των δύο, πλέον, ειδών, και 

ενδεχομένως την ανακάλυψη καινούργιων διαγνωστικών χαρακτήρων. 
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4.3 Σχέση Μεταξύ P. peloponnesiacus, P. lenendis & P. cretensis 

 

 Οι σχέσεις μεταξύ P. lenendis, P. cretensis και P. peloponnesiacus δεν επιλύονται, αφού 

δεν έχουμε στατιστική υποστήριξη σε κανένα δέντρο. Επίσης, παρατηρείται διαφορετική 

τοπολογία μεταξύ μιτοχονδριακού και πυρηνικού/συνολικού γονιδιακού δέντρου. Στο 

μιτοχονδριακό γονιδιακό δέντρο η P. peloponnesiacus είναι πιο συγγενική με την P. cretensis, 

ενώ στα άλλα δύο δέντρα είναι πιο συγγενική με την P. lenendis. Στο δέντρο των ειδών 

συναντάμε την ίδια τοπολογία με τα δύο τελευταία και υποστηρίζεται η μονοφυλία των P. 

peloponnesiacus και P. cretensis, ενώ δεν υποστηρίζεται της P. lenendis. Αυτό υποδεικνύει πως 

είναι απαραίτητη η χρήση περισσότερων και πιο πληροφοριακών γενετικών δεικτών, έτσι ώστε 

να αποκαλυφθεί η πραγματική τους συγγένεια. Η μέθοδος εκτίμησης των χρόνων απόκλισης των 

ειδών υποστηρίζει τον διαχωρισμό της P. lenendis από την P. peloponnesiacus στα 3,552 εκ. 

χρόνια πριν, ενώ της P. cretensis στα 5,149 εκ. χρόνια πριν. Οι Psonis et al. (2017) καταλήγουν 

στο ίδιο αδιέξοδο σχετικά με τις φυλογενετικές σχέσεις των ειδών της υποομάδας P. erhardii, 

λέγοντας πως τα είδη P. lenendis και P. cretensis είναι αδελφά τάξα συγγενικά της P. 

peloponnesiacus, αλλά οι μεταξύ τους σχέσεις δεν υποστηρίζονται σημαντικά στο δέντρο των 

ειδών (p.p=0,67). Επίσης, στην ίδια μελέτη, ο διαχωρισμός της P. peloponnesiacus από τα είδη 

P. lenendis και P. cretensis φαίνεται να συμβαίνει στο Πλειόκαινο, στα 5,25 εκ. χρόνια πριν, 

εύρημα που συμφωνεί με τα δικά μας αποτελέσματα. 

 Επιπλέον, αξίζει να γίνει αναφορά στην Παλαιογεωγραφία του χώρου του Αιγαίου και 

κατ’ επέκταση στη δημιουργία των υπό μελέτη τάξων. Κατά τη διάρκεια της Κρίσης Αλατότητας 

του Μεσσηνίου (Messinian Salinity Crisis, MSC), η οποία χρονολογείται στα 5,96-5,33 εκ. 

χρόνια πριν, η Πελοπόννησος, όπως και τα νησιά του Αιγαίου, αποτελούσαν συνεχόμενες ξηρές, 

πράγμα που διευκόλυνε τη μετακίνηση των οργανισμών μεταξύ νησιών και ηπειρωτικών 

περιοχών (Krijgsman, Hilgen, Raffi, Sierro, & Wilson, 1999; Poulakakis et al., 2015). Σύμφωνα 

με τους Poulakakis et al. (2005), το είδος P. erhardii, το οποίο φαίνεται ότι έφθασε στην περιοχή 

της Ελλάδας από τα βορειοδυτικά, έδωσε γένεση σε δύο ομάδες οργανισμών. Η ομάδα που μας 

αφορά, είναι αυτή που αναπτύχθηκε στην περιοχή της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ενιαία 

τότε μάζα ξηράς. Ωστόσο, κατά την ίδια περίοδο επήλθε διαχωρισμός της Κρήτης από την 

Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Έτσι, στην περιοχή της Πελοποννήσου αναγνωρίζεται το είδος 

P. peloponnesiacus, ενώ στην Κρήτη και το νησί Πορί τα είδη P. cretensis και P. lenendis, 
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αντίστοιχα. Η δυσκολία για την αποσαφήνιση των μεταξύ τους σχέσεων έγκειται στο γεγονός ότι 

οι γνώσεις που έχουμε σχετικά με τον διαχωρισμό του νησιού Πορί από την Πελοπόννησο και 

την Κρήτη δεν είναι επαρκείς, αν και φαίνεται πως ο διαχωρισμός αυτός έγινε την ίδια χρονική 

στιγμή με αυτόν της Κρήτης από την Πελοπόννησο και χρονολογείται στα 5,2 εκατομμύρια 

χρόνια πριν (Beerli, Hotz, & Uzzell, 1966; N. Poulakakis et al., 2005).  

 

4.4 Οι φυλογενετικές μελέτες στην Πελοπόννησο 
 

 Η Πελοπόννησος θεωρείται σημαντική, από άποψη βιοποικιλότητας, περιοχή, ιδιαίτερα 

για τα ερπετά. Φιλοξενεί διάφορα ενδημικά τάξα εκτός της P. peloponnesiacus, όπως τα Anguis 

cephallonica, Hellenolacerta graeca και Algyroides moreoticus. Ωστόσο, υπάρχουν και είδη που 

δεν έχουν καταφέρει να εξαπλωθούν στην Πελοπόννησο, όντας μη ικανά να ξεπεράσουν το 

φράγμα της θάλασσας, ή, αν αυτό έχει συμβεί πρόσφατα, εξαπλώνονται μόνο στο βόρειο τμήμα 

της. Ο ρόλος της Πελοποννήσου στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των οργανισμών σχετίζεται 

και με την πολύπλοκη παλαιογεωγραφική ιστορία της (Thanou et al., 2014). Οι κατανομές των 

ειδών της Πελοποννήσου έχουν επηρεασθεί λόγω του ότι αυτή αποτελεί νησί, το οποίο 

διαχωρίστηκε από την υπόλοιπη Ελλάδα κατά το Πλειόκαινο (Dermitzakis 1990). Το γεγονός 

αυτό υπήρξε σημαντικός παράγοντας αλλοπάτριας διαφοροποίησης και ειδογένεσης για διάφορα 

είδη (Psonis et al., 2018). Οι Gkontas et al. (2017) υποστηρίζουν ότι η Πελοπόννησος αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ειδογένεσης της Βαλκανικής χερσονήσου. Επίσης, οι ίδιοι 

ερευνητές, από μελέτη του κολεοπτέρου του είδους Gnaptor boryi, προτείνουν ότι η μετέπειτα 

σύνδεση της Πελοποννήσου με την ηπειρωτική Ελλάδα φαίνεται να μην έχει επηρεάσει τις 

κατανομές των πληθυσμών της. Η άποψη αυτή δεν υποστηρίζεται από ευρήματα μελετών στα 

γένη Chilostoma (Psonis et al., 2015) και Codringtonia (Kotsakiozi et al., 2012). Για το είδος P. 

peloponnesiacus, πέραν της καταγεγραμμένης ύπαρξης ενός μοναδικού ατόμου στην Αττική 

(Hedman et al., 2017), δεν υπάρχει άλλη καταγραφή του είδους εκτός Πελοποννήσου, γεγονός 

που υποδεικνύει ότι η κατανομή της δεν φαίνεται να έχει επηρεασθεί από την επανένωση της 

Πελοποννήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα. 
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5. Συμπεράσματα 
 

Στην παρούσα μελέτη, τα ευρήματα των φυλογενετικών αναλύσεων, η μέθοδος 

οριοθέτησης και η εκτίμηση του δέντρου των ειδών, υποστηρίζουν την ύπαρξη δύο 

γενεαλογικών γραμμών μέσα στο είδος P. peloponnesiacus. Αυτές, φαίνεται να διαχωρίζονται 

στο Πλειστόκαινο και να σχετίζονται με παλαιογεωγραφικά και κλιματικά γεγονότα. Επίσης, οι 

δύο γραμμές είναι γεωγραφικά διαχωρισμένες. Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των δύο 

γραμμών είναι τις ίδιας τάξης μεγέθους με αυτές που παρατηρούνται ανάμεσα σε είδη του ίδιου 

γένους. Οι δύο γραμμές, βάσει των μοριακών αναλύσεων, θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελούν 

δύο διαφορετικά είδη. Ωστόσο, λόγω του ότι δεν πραγματοποιήθηκε μελέτη για την εύρεση 

πιθανών μορφολογικών διαγνωστικών χαρακτήρων, δεν μας επιτρέπεται να προβούμε στην 

περιγραφή των δύο νέων αυτών ειδών. Επιπρόσθετα, από τα αποτελέσματά μας, οι σχέσεις 

μεταξύ P. lenendis, P.cretensis και P. peloponnesiacus δεν επιλύονται και χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης. Από τα ευρήματά μας και εκείνα προηγούμενων αντίστοιχων φυλογενετικών 

μελετών, συμπεραίνουμε ότι αρκετά είδη που κατανέμονται στην Πελοπόννησο, 

συμπεριλαμβανομένου του είδους P. peloponnesiacus, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο 

στον τρόπο με τον οποίο διαχωρίζονται γεωγραφικά. Πιο συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός αυτός 

φαίνεται να ισχύει για το ανατολικό-δυτικό τμήμα της και αφορά διαφοροποίηση εντός του 

είδους ή μεταξύ συγγενικών ειδών. Συμπερασματικά, υποθέτουμε ότι πιθανώς θα έπρεπε να 

σταματήσει η θεώρηση της Πελοποννήσου ως μία ενιαία ηπειρωτική περιοχή αλλά να εξετάζεται 

ως δύο ή και περισσότερες γεωγραφικές περιοχές.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Κατάλογος των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν: Στον πίνακα αναγράφεται ο αύξων αριθμός των δειγμάτων (a/a), ο κωδικός NHMC (κωδικός που δίνεται στα 

δείγματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης), η τοποθεσία του δείγματος, ο κωδικός FC (κωδικός που προσδιορίζει την ακριβή τοποθεσία του δείγματος), 

ο κωδικός που χρησιμοποιήθηκε για το κάθε δείγμα για λόγους ευκολίας της παρούσας εργασίας και οι γενετικοί τόποι που πολλαπλασιάστηκαν. 

a/a NHMC Code Τοποθεσία 
Field 
Code  Κωδικός Cytb 16S MC1R Pod55 Pod15b Rag1 NKTR UBN1 

1 NHMC80.3.54.1 Καλάβρυτα 775 400 x x 
      2 NHMC80.3.54.2 Καλάβρυτα 775 7 x x x x x x x x 

3 NHMC80.3.54.3 Καλάβρυτα 775 1135 x x 
      4 NHMC80.3.54.4 Καλάβρυτα 777 128 x x 
      5 NHMC80.3.54.5 Στούπα 780 1136 x 

       6 NHMC80.3.54.6 Στούπα 780 129 x x 
      7 NHMC80.3.54.7 Στούπα 780 8 x x x x x x x x 

8 NHMC80.3.54.9 Λίμνη Συμφαλία 3826 127 x x x x x x x x 

9 NHMC80.3.54.10 Ταΰγετος  602 1138 x x 
      10 NHMC80.3.54.11 Ταΰγετος  602 384 x x 
      11 NHMC80.3.54.12 Ταΰγετος  602 398 x x x x x x x x 

12 NHMC80.3.54.13 Ταΰγετος  602 399 x x 
      13 NHMC80.3.54.14 Στούπα 780 1139 x x 
      14 NHMC80.3.54.15 Καλάβρυτα 610 2 x x x x 

 
x 

  15 NHMC80.3.54.16 Λίμνη Συμφαλία 613 1140 x x 
      16 NHMC80.3.54.17 Λίμνη Συμφαλία 613 1141 x x 
      17 NHMC80.3.54.18 Λίμνη Συμφαλία 613 1142 x x 
      18 NHMC80.3.54.19 Λαύκα 615 9 x x x x x 

   19 NHMC80.3.54.20 Λαύκα 615 10 x x x x x x x x 

20 NHMC80.3.54.21 Λίμνη Συμφαλία 5617 1143 x x 
      21 NHMC80.3.54.22 Λίμνη Συμφαλία 5617 1144 x x 
      22 NHMC80.3.54.23 Λίμνη Συμφαλία 5617 1145 x x 
      23 NHMC80.3.54.24 Λίμνη Συμφαλία 5617 1146 x x 
      24 NHMC80.3.54.25 Πύργος 5660 160 x x x x x x x 

 25 NHMC80.3.54.26 Άγιος Πέτρος, Πάρνωνας 5661 161 x x x x x x x 
 26 NHMC80.3.54.27 Πελοπόννησος 5662 41 x x 

      27 NHMC80.3.54.29 Φενεός 5801 219 x x x x x x x x 
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a/a NHMC Code Τοποθεσία 
Field 
Code  Κωδικός Cytb 16S MC1R Pod55 Pod15b Rag1 NKTR UBN1 

 
28 NHMC80.3.54.30 Λίμνη Συμφαλία 5888 1148 x x 

      29 NHMC80.3.54.31 Λίμνη Συμφαλία 5887 1149 x x 
      30 NHMC80.3.54.32 Λίμνη Συμφαλία 5887 375 x x x x x x x 

 31 NHMC80.3.54.33 Λίμνη Συμφαλία 5887 374 x x x x x x x x 

32 NHMC80.3.54.34 Λίμνη Συμφαλία 5887 1150 x x 
      33 NHMC80.3.54.35 Λίμνη Συμφαλία 5887 1151 x x 
      34 NHMC80.3.54.36 Λίμνη Συμφαλία 5887 1152 x x 
      35 NHMC80.3.54.37 Λίμνη Συμφαλία 5887 1153 x x 
 

x 
    36 NHMC80.3.54.38 Λίμνη Συμφαλία 5887 1154 x x 

      37 NHMC80.3.54.39 Λίμνη Συμφαλία 5887 404 x x 
 

x 
 

x 
  38 NHMC80.3.54.40 Λίμνη Συμφαλία 5887 1155 x x 

      39 NHMC80.3.54.41 Λίμνη Συμφαλία 5887 401 x x x 
  

x 
  40 NHMC80.3.54.42 Λίμνη Συμφαλία 5887 385 x x 

      41 NHMC80.3.54.44 Λίμνη Συμφαλία 5595 1157 x x 
      42 NHMC80.3.54.45 Λίμνη Συμφαλία 5595 1158 x x 
      43 NHMC80.3.54.46 Λίμνη Συμφαλία 5595 1159 x 

       44 NHMC80.3.54.47 Λίμνη Συμφαλία 5595 1160 x x 
      45 NHMC80.3.54.48 Λίμνη Συμφαλία 7747 1161 x x 
      46 NHMC80.3.54.49 Λίμνη Συμφαλία 7748 1162 x x 
      47 NHMC80.3.54.50 Λίμνη Συμφαλία 7746 1163 x x 
      48 NHMC80.3.54.51 Λίμνη Συμφαλία 7746 1164 x x 
      49 NHMC80.3.54.52 Λίμνη Συμφαλία 7746 1165 x x 
      50 NHMC80.3.54.53 Λίμνη Συμφαλία 7746 1166 x x 
      51 NHMC80.3.54.54 Λίμνη Συμφαλία 7746 1167 x x 
      52 NHMC80.3.54.55 Λίμνη Συμφαλία 7746 1168 x x 
      53 NHMC80.3.54.56 Λίμνη Συμφαλία 7746 1169 x x 
      54 NHMC80.3.54.57 Λίμνη Συμφαλία 7746 1170 x x 
      55 NHMC80.3.54.58 Λίμνη Συμφαλία 7746 1171 x x 
      56 NHMC80.3.54.59 Λίμνη Συμφαλία 7746 1172 x x 
      57 NHMC80.3.54.60 Λίμνη Συμφαλία 7746 1173 x x 
      58 NHMC80.3.54.62 Λίμνη Συμφαλία 5672 1175 x x 
      59 NHMC80.3.54.63 Λίμνη Συμφαλία 5672 1176 x x 
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a/a NHMC Code Τοποθεσία 
Field 
Code  Κωδικός Cytb 16S MC1R Pod55 Pod15b Rag1 NKTR UBN1 

60 NHMC80.3.54.64 Λίμνη Συμφαλία 5672 1177 x x 
      61 NHMC80.3.54.65 Λίμνη Συμφαλία 5672 1178 x x 
      62 NHMC80.3.54.66 Λίμνη Συμφαλία 5672 1179 x x 
      63 NHMC80.3.54.67 Λίμνη Συμφαλία 5672 1180 x x 
      64 NHMC80.3.54.68 Λίμνη Συμφαλία 5672 1181 x x 
      65 NHMC80.3.54.69 Λίμνη Συμφαλία 5672 1199 x x 
      66 NHMC80.3.54.71 Λίμνη Συμφαλία 5672 1201 x x 
      67 NHMC80.3.54.72 Λίμνη Συμφαλία 5672 1202 x x 
      68 NHMC80.3.54.73 Λίμνη Συμφαλία 5672 1203 x x 
      69 NHMC80.3.54.74 Λίμνη Συμφαλία 5672 1204 x x 
      70 NHMC80.3.54.75 Λίμνη Συμφαλία 5672 1205 x x 
      71 NHMC80.3.54.76 Λίμνη Συμφαλία 5672 1206 x x 
      72 NHMC80.3.54.77 Λίμνη Συμφαλία 5672 1207 x x 
      73 NHMC80.3.54.78 Λίμνη Συμφαλία 5672 1223 x x 
      74 NHMC80.3.54.80 Λίμνη Συμφαλία 5672 1209 x x 
      75 NHMC80.3.54.81 Λίμνη Συμφαλία 5672 1210 x x 
      76 NHMC80.3.54.82 Λίμνη Συμφαλία 5672 1211 x x 
      77 NHMC80.3.54.83 Λίμνη Συμφαλία 5672 1212 x x 
      78 NHMC80.3.54.84 Λίμνη Συμφαλία 5672 1213 x x 
      79 NHMC80.3.54.85 Λίμνη Συμφαλία 5672 1214 x x 
      80 NHMC80.3.54.86 Λίμνη Συμφαλία 5672 1215 x x 
      81 NHMC80.3.54.87 Λίμνη Συμφαλία 5672 1216 x x 
      82 NHMC80.3.54.88 Λίμνη Συμφαλία 8629 1217 x x 
      83 NHMC80.3.54.89 Λίμνη Συμφαλία 8629 1218 x x 
      84 NHMC80.3.54.90 Λίμνη Συμφαλία 8629 1219 x x 
      85 NHMC80.3.54.95 Λίμνη Συμφαλία 9404 1182 x x 
      86 NHMC80.3.54.96 Λίμνη Συμφαλία 9404 1183 x x 
      87 NHMC80.3.54.97 Λίμνη Συμφαλία 9404 1184 x x 
      88 NHMC80.3.54.98 Λίμνη Συμφαλία 9404 1185 x x 
      89 NHMC80.3.54.99 Λίμνη Συμφαλία 9404 1186 x x 
      90 NHMC80.3.54.100 Λίμνη Συμφαλία 9404 1187 x x 
      91 NHMC80.3.54.101 Λίμνη Συμφαλία 9404 1188 x x 
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a/a NHMC Code Τοποθεσία 
Field 
Code  Κωδικός Cytb 16S MC1R Pod55 Pod15b Rag1 NKTR UBN1 

92 NHMC80.3.54.102 Λίμνη Συμφαλία 9404 1189 x x 
      93 NHMC80.3.54.103 Λίμνη Συμφαλία 9404 1190 x x 
      94 NHMC80.3.54.104 Λίμνη Συμφαλία 9404 1191 x x 
      95 NHMC80.3.54.105 Λίμνη Συμφαλία 9404 1192 x x 
      96 NHMC80.3.54.106 Λίμνη Συμφαλία 9404 1193 x x 
      97 NHMC80.3.54.107 Λίμνη Συμφαλία 9404 1194 x x 
      98 NHMC80.3.54.108 Λίμνη Συμφαλία 9404 1195 x x 
      99 NHMC80.3.54.109 Λίμνη Συμφαλία 9404 1196 x x 
      100 NHMC80.3.54.110 Λίμνη Συμφαλία 9404 1197 x x 
      101 NHMC80.3.54.111 Λίμνη Συμφαλία 9404 1198 x x 
      102 NHMC80.3.54.112 Πολύδροσο (Τσίντζινα) 13859 1220 x x x x x x x x 

103 NHMC80.3.54.113 
Λυκοβούνια, χώρα 

Τριφυλίας 14135 
 

1221 x x x x x x x 
 104 NHMC80.3.54.114 Ερύμανθος 13020 396 x x x x x x x x 

105 NHMC80.3.54.115 Ερύμανθος 13022 1222 x x 
      106 NHMC80.3.54.116 Παναχαϊκό Όρος 13017 1224 x x x x x x 

  107 NHMC80.3.54.117 Αιγάλεω 13081 397 x x x x x x x x 

108 NHMC80.3.54.118 Επίδαυρος 16783 999 x x 
      109 NHMC80.3.54.119 Επίδαυρος 16783 1000 x x 
      110 NHMC80.3.54.120 Λίμνη Συμφαλία 16964 851 x x 
      111 NHMC80.3.54.121 Λίμνη Συμφαλία 16964 850 x x 
      112 NHMC80.3.54.122 Λίμνη Συμφαλία 16964 849 x x x x x x x 

 113 NHMC80.3.54.123 Λίμνη Συμφαλία 16964 848 x x 
      114 NHMC80.3.54.124 Λίμνη Συμφαλία 16964 847 x x x x x x x x 

115 NHMC80.3.54.125 Ολυμπία 20031 1001 x x x x x x x 
 116 NHMC80.3.54.126 Ολυμπία 20031 1002 x x 

      117 NHMC80.3.54.127 Επίδαυρος 16783 1225 x x x x x x x x 

118 NHMC80.3.54.128 Λίμνη Δόξα 16963 1003 x x 
      119 NHMC80.3.54.129 Λίμνη Δόξα 16963 1226 x x x x x x 

 
x 

120 NHMC80.3.54.130 Λίμνη Δόξα 16963 1227 x x 
      121 NHMC80.3.54.131 Κιβέρι 16866 913 x x x x x x x x 

122 NHMC80.3.54.132 Γερολιμένας 16879 944 x x x x x x x x 

123 NHMC80.3.54.133 Κορυδαλός 21757 429 x x x x x x x 
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a/a NHMC Code Τοποθεσία 
Field 
Code  Κωδικός Cytb 16S MC1R Pod55 Pod15b Rag1 NKTR UBN1 

124 NHMC80.3.54.134 Άγιος Δημήτριος 16881 916 x x x x x x 
 

x 

125 NHMC80.3.54.135 Πεταλίδι 16882 917 x x x x x x x x 

126 NHMC80.3.54.136 Λούτσα 16884 918 x x x x x x x x 

127 NHMC80.3.54.137 Βοϊδοκοιλιά 16886 919 x x x x 
 

x 
  128 NHMC80.3.54.138 Μονεμβασιά 20282 898 x x 

      129 NHMC80.3.54.140 Μονεμβασιά 20282 914 x x 
      130 NHMC80.3.54.141 Μονεμβασιά 20282 915 x x x x 

 
x 

  131 NHMC80.3.54.142 Μονεμβασιά 20282 924 x x 
      132 NHMC80.3.54.143 Μαυροβούνι 16100 1228 x x x 

     133 NHMC80.3.54.145 Άργος 20344 900 x 
       134 NHMC80.3.54.146 Άργος 20344 901 x 
       135 NHMC80.3.54.147 Άργος 20344 902 x x x x x x x x 

136 NHMC80.3.54.148 Λεωνίδιο 20345 903 x x x 
 

x x 
 

x 

137 NHMC80.3.54.149 Κοσμάς 20339 904 x 
       138 NHMC80.3.54.150 Κοσμάς 20339 905 x 
  

x x x x x 

139 NHMC80.3.54.151 Σκουτάρι 20346 906 x x x x x x x x 

140 NHMC80.3.54.152 Αβραμιάνικα 20347 907 x x x x x x x x 

141 NHMC80.3.54.153 Χώρα Γαϊτσών 20348 908 x x x x x x x 
 142 NHMC80.3.54.154 Αρτεμισία 20349 909 x x x x x x x 
 143 NHMC80.3.54.155 Λίμνη Δόξα 20341 910 x x 

      144 NHMC80.3.54.156 Λίμνη Δόξα 20341 911 x x 
      145 NHMC80.3.54.157 Λίμνη Δόξα 20341 912 x x 
      146 NHMC80.3.54.158 Λιμνη Στυμφαλία 23017 1229 x x 
      147 NHMC80.3.54.159 Λιμνη Στυμφαλία 23017 1230 x x 
      148 NHMC80.3.54.160 Λιμνη Στυμφαλία 23017 1231 x x 
      149 NHMC80.3.54.161 Λιμνη Στυμφαλία 23017 1232 x x 
      150 NHMC80.3.54.162 Λιμνη Στυμφαλία 23017 1233 x x 
      151 NHMC80.3.54.163 Λιμνη Στυμφαλία 23017 1234 x x 
      152 NHMC80.3.54.164 Λιμνη Στυμφαλία 23017 1235 x x 
      153 NHMC80.3.54.165 Λιμνη Στυμφαλία 23017 1236 x x 
      154 NHMC80.3.54.166 Λιμνη Στυμφαλία 23017 1237 x x 
      155 NHMC80.3.54.167 Λιμνη Στυμφαλία 23017 1238 x x 
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a/a NHMC Code Τοποθεσία 
Field 
Code  Κωδικός Cytb 16S MC1R Pod55 Pod15b Rag1 NKTR UBN1 

156 NHMC80.3.54.168 Γαργαλιάνοι 14508 1239 x x x 
     157 NHMC80.3.54.169 Κρυονέρι 14522 1240 x x x x 

 
x x x 

158 NHMC80.3.54.170 Κρυονέρι 14522 1241 x x 
      159 NHMC80.3.54.171 Ραπτόπουλο 14525 1242 x x x x x x x x 

160 NHMC80.3.54.172 Ταΰγετος  14536 1243 x x 
      161 NHMC80.3.54.173 Ταΰγετος  14536 1244 x x x x x x x 

 162 NHMC80.3.54.174 Μονή Παναγιάς Μαλεβής 14553 1245 x x 
      163 NHMC80.3.54.175 Μονή Παναγιάς Μαλεβής 14553 1246 x x x x x x x 

 164 NHMC80.3.54.176 Ταΰγετος  14536 1247 x x 
      165 NHMC80.3.54.177 Μεγαλόπολη 24528 1248 x x 
      166 NHMC80.3.54.178 Μεγαλόπολη 24528 1249 x x 
      167 NHMC80.3.54.179 Μεγαλόπολη 24528 1250 x x 
      168 NHMC80.3.54.181 Κάτω Φιγαλεία 24530 1252 x 

       169 NHMC80.3.54.182 Κάτω Φιγαλεία 24530 1253 x x 
      170 NHMC80.3.54.183 Κάτω Φιγαλεία 24530 1254 x 

       171 NHMC80.3.54.184 Αχλαδόκαμπος 24531 1255 x x 
 

x 
    172 NHMC80.3.54.189 Σπάρτη 24533 1260 x x x x 
    173 NHMC80.3.54.190 Σπάρτη 24533 1261 x x 

      174 NHMC80.3.54.193 Κυλλήνη 24534 1264 x x x x 
    175 NHMC80.3.54.194 Κυλλήνη 24534 1265 x 

       176 NHMC80.3.54.195 Παραλία Μάτι, Φενεός 24535 1266 x 
 

x x x 
   177 NHMC80.3.54.196 Παραλία Μάτι, Φενεός 24535 1267 x x 

      178 NHMC80.3.54.198 Νέα Φιγαλεία 24536 1269 x x 
      179 NHMC80.3.54.202 Γαλατάς 24543 1273 x x x x x x 

  180 NHMC80.3.54.203 Κανδήλα 24544 1274 x x x x x x 
  181 NHMC80.3.54.204 Τρίπολη 24545 1275 x 

 
x x x x 

  182 NHMC80.3.54.205 Μεγαλόπολη 24546 1276 x 
 

x x x 
   183 NHMC80.3.54.206 Καρύταινα 24547 1277 x x x x x x 

  184 NHMC80.3.54.208 Αλευρού 24548 1279 x x 
      185 NHMC80.3.54.210 Πλατιάνα 24550 1281 x x x x x x 

  186 NHMC80.3.54.211 Άσπρα σπίτια 24551 1282 x x x x x x 
  187 NHMC80.3.54.212 Λίμνη Δόξα 24552 1283 x x x x x x 
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a/a NHMC Code Τοποθεσία 
Field 
Code  Κωδικός Cytb 16S MC1R Pod55 Pod15b Rag1 NKTR UBN1 

188 NHMC80.3.54.213 Λίμνη Δόξα 24552 1284 x x 
      189 NHMC80.3.54.214 Λικουρία 24553 1285 x x x x x x 

  190 NHMC80.3.54.216 Άργος 24554 1287 x x x x 
    191 NHMC80.3.54.217 Άργος 24554 1288 x x 

      192 NHMC80.3.54.218 Φενεός 24555 1289 x x x x x x 
  193 NHMC80.3.54.219 Φενεός 24555 1290 x x 

      

             

    
 

        

    
 

        

    
 

         

 


