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Περίληψη  
Οι σαύρες του γένους Podarcis (Wagler,1830) ανήκουν στην οικογένεια Lacertidae και χωρίζονται σε 

24-25 είδη, με το γένος να έχει καταγωγή από την Δυτική Ευρώπη και η ποικιλία ειδών του να 

αποτελεί αποτέλεσμα πολλαπλών γεγονότων βικαριανισμού κατά το Μειόκαινο. Παρά την πληθώρα 

μελετών σε επιμέρους ομάδες, οι σχέσεις μεταξύ ορισμένων ειδών καθώς και η ταξινομική 

κατάσταση ορισμένων γενεαλογικών γραμμών παραμένουν ασαφείς λόγω της μεγάλης γενετικής 

ποικιλότητας.  

Στη συγκεκριμένη εργασία θα γίνει διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων όλων των ειδών του 

γένους που συναντώνται στην βαλκανική χερσόνησο, με ιδιαίτερη σημασία να δίνεται στην ελληνική 

κατανομή της Podarcis muralis, είδος το οποίο έχει μελετηθεί μόνο επιφανειακά από άλλες έρευνες. 

 Για το σκοπό αυτό παρήχθησαν δεδομένα για έξι πυρηνικούς τόπους (MC1R, Pod15b, Pod55, NKTR, 

UBN1, Rag1) και χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από δύο μιτοχονδριακούς τόπους (Cyt b, 16s rRNA) σε 

64 άτομα των ελληνικών πληθυσμών της τοιχόσαυρας (Podarcis muralis). Τα σύνολα δεδομένων που 

προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν για την διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων μέσα στο είδος της 

P.muralis, αλλά και μεταξύ των ειδών του γένους της βαλκανικής χερσονήσου, με χρήση των μεθόδων 

της Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας και της Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Βάση αυτών των 

αναλύσεων, τo είδος της P.muralis φαίνεται πως περιέχει πέντε διακριτές γενεαλογίες, με τους 

κλάδους αυτούς να αντιπροσωπεύονται από άτομα της Σαμοθράκης, της Βορείου Ελλάδας, της 

Δυτικής-Κεντρικής Ελλάδας/ Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας/ Πελοποννήσου, με 

την μεταξύ τους τοπολογία να είναι αβέβαιη.  

Ακολούθησαν μπεϋζιανες μέθοδοι οριοθέτησης ειδών, BPP και STACEY (BEAST) για το σύνολο των 

ειδών του γένους Podarcis που υποστηρίζουν την ύπαρξη 10 ειδών στην ελληνική κατανομή του σε 

τρείς διακριτές ομάδες ειδών, την ομάδα της P.erhardii, της P.tauricus και της P.muralis.  H ομάδα της 

P. erhardii ξεκίνησε να διαφοροποιείται περίπου στα 7.32 εκατομμύρια χρόνια πριν και εντός της 

διακρίνονται τα είδη P.cretensis, P.peloponnesiacus, P.levendis, και δύο γενεαλογικές γραμμές εντός 

της P.erhardii εμφανίζονται ως είδη, η P.erhardii της Ηπειρωτικής χώρας και η P.erhardii των 

Κυκλάδων. Στην P.tauricus η οποία άρχισε να διαφοροποιείται 7.18 εκατομμύρια χρόνια πριν  

εντοπίζονται τα είδη P.ionicus, P.milensis, P.tauricus και P. gaigeae, ενώ μοναδικός εκπρόσωπος της 

τρίτης ομάδας είναι η ιταλικής καταγωγής P.muralis. 

 Συνδυαστικά, οι φυλογενετικές αναλύσεις και το δέντρο ειδών δείχνει υποστήριξη για τρείς 

γενεαλογικές γραμμές εντός του είδους της P.muralis που άρχισαν να διαμορφώνονται περίπου 1.93 

εκατομμύρια χρόνια πριν, αυτή της Σαμοθράκης, της βορείου Ελλάδας και αυτή που ενοποιεί τις 

γενεαλογικές γραμμές της Κεντρικής/Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της 
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Πελοποννήσου σε έναν κλάδο, ισχυρά υποστηριζόμενο. Το φυλογενετικό δέντρο που προέκυψε 

βάση των NCBI αλληλουχιών της P.muralis δηλώνει πιο πρόσφατο κοινό πρόγονο μεταξύ Σαμοθράκης 

και Τουρκίας, παρά με ελληνικούς πληθυσμούς, ενώ η σχέση της βορείου Ελλάδος με τις  ευρωπαϊκές 

γενεαλογικές γραμμές είναι αβέβαιες.  

 Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία δίνει τις πρώτες ενδείξεις για την πορεία της P.muralis στον 

ελλαδικό χώρο διακρίνοντας ενδο-ειδική διαφοροποίηση μικρότερη της τάξης του είδους η οποία 

όμως εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο και την πηγή διασποράς του είδους στην βαλκανική 

χερσόνησο.   

Λέξεις κλειδιά 

Podarcis sp., Podarcis muralis, γενετικοί δείκτες, πυρηνικό DNA, δέντρο ειδών 

 

Abstract  
The wall lizards of the genus Podarcis (Wagler, 1830) belong to the family Lacertidae and are 

divided into 24-25 species. Originating from Western Europe, the variety of species is being 

the result of multiple vicarianistic events during the Miocene. Despite the abundance of 

phylogenetic studies referring to the genus, the relationships among certain species, as well 

as the taxonomic status of some genealogical lines, remain unclear due to great  genetic 

diversity. 

In the present study we will investigate the phylogenetic relationships among all species of 

the genus found in the Balkan Peninsula, focusing on the greek distribution of Podarcis 

muralis, a species which has not been studied thoroughly. 

 For this purpose, data was generated for six nuclear (MC1R, Pod15b, Pod55, NKTR, UBN1, 

Rag1) and two mitochondrial loci (Cyt b, 16s rRNA) from 64 individuals of the greek 

distribution of the wall lizard (Podarcis muralis). Three data sets were used to investigate the 

phylogenetic relationships within the species of P.muralis and among all species of the genus 

based on the Balkan Peninsula, using the methods of Bayesian Inference and Maximum 

Likelihood. Based on the results, the species of P.muralis seems to contain five distinct 

genealogies, being represented by individuals from Samothrace, Northern Greece, Western-

Central Greece / Epirus, Thessaly and Central Greece/Peloponnese, with the relationships  

between the subgroups being uncertain. 
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Baeysian methods of species delimitation, BPP and STACEY (BEAST), support the existence of 

10 species of the genus distributed into three distinct groups of species, the group of 

P.erhardii, P. tauricus and P .muralis. The P. erhardii  subgroup began to differentiate around 

7.32 million years ago and includes the species P.cretensis, P.peloponnesiacus, P. levendis, 

and two genealogies within P. erhardii seem to represent two different species, P. erhardii of 

the Mainland and P.erhardii of the Cyclades. In P.tauricus subgroup, which began to 

differentiate 7.18 mya consists of P. ionicus, P.milensis, P.tauricus and P. gaigeae, while the 

third group is represented solely by P.muralis, a species of Italian origin. 

 Combined, phylogenetic analysis and species trees support the existence of three 

genealogies within the P.muralis species that began to form at around 1.93 mya and include 

specimens of Samothrace, northern Greece, and a clade of Central/Western Greece , 

Thessaly, Epirus and the Peloponnese is strongly suggested. The phylogenetic tree that 

emerged from the NCBI sequences of P.muralis indicates a recent common ancestor between 

Samothrace and Turkey, while the relationship of northern Greece with European 

populations is uncertain.  

 In conclusion, the present study has given the diversified groups within P.muralis that should 

be further elaborated, raising questions about the origin and how the species got distributed 

in Balkan  peninsula.  

Key words 

Podarcis sp., Podarcis muralis,  genetic markers, nuclear DNA, species tree  
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Εισαγωγή 

Φυλογένεση 
Η δημοσίευση της θεωρίας της εξέλιξης των ειδών το 1859 και η εισαγωγή της έννοιας του κοινού 

προγόνου ανέτρεψαν αμετάβλητα την αντίληψη του ανθρώπου για την θέση του στη φύση. Αυτή η 

νέα οπτική προκάλεσε την ανάγκη αναθεώρησης και κατηγοριοποίησης της ζωής, με δεδομένη πλέον 

την κοινή προέλευση όλων των έμβιων όντων. 

Η φυλογένεση αποτελεί μια υπόθεση της πραγματικής ιστορίας των εξελικτικών σχέσεων μεταξύ 

οργανισμών. Εστιάζει στην ανεύρεση των εξελικτικών κρίκων που συνδέουν τις διάφορες ομάδες 

οργανισμών μεταξύ τους, με σκοπό την ταξινόμησή τους αναφορικά με το δέντρο της ζωής. Η βασική 

φυλογενετική υπόθεση είναι ότι όλοι οι ζώντες οργανισμοί μοιράζονται έναν κοινό πρόγονο. 

Με την ανάπτυξη των μεθοδολογιών Μοριακής Βιολογίας, ο κλάδος της Μοριακής Φυλογένεσης 

παρείχε τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για μία πιο ολιστική και καθολική προσέγγιση. Η μοριακή 

φυλογένεση ορίζεται ως η διερεύνηση γενετικών, κληρονομικών μοριακών διαφορών, κυρίως σε 

αλληλουχίες DNA, ώστε να αντληθούν  πληροφορίες για τις εξελικτικές σχέσεις των οργανισμών 

(Felsenstein, 2004). Με την βοήθεια στατιστικών προσεγγίσεων, οι διαφορές στη σύσταση του 

γονιδιώματος διαφορετικών ομάδων μελέτης  μεταφράζονται σε εξελικτική απόσταση μεταξύ τους 

με σκοπό την ανασύσταση του πραγματικού φυλογενετικού τους δέντρου. 

Τα τρία πιθανά φυλογενετικά πρότυπα που προκύπτουν σε ένα τέτοιο δέντρο είναι: 1) αμοιβαία 

μονοφυλετικότητα, όπου όλα τα άτομα ενός κλάδου προκύπτουν από έναν κοινό πρόγονο, οπότε 

είναι πιο συγγενικά μεταξύ τους παρά με άτομα άλλου κλάδου, 2) παραφυλετικότητα, όταν ενώ όλα 

τα άτομα ενός κλάδου είναι πιο συγγενικά μεταξύ τους, κάποια άτομα ενός δεύτερου κλάδου, είναι 

συγγενικότερα με κάποια άτομα του πρώτου παρά του δεύτερου και 3) πολυφυλετικότητα, όπου τα  

άτομα του ενός πληθυσμού είναι πιο συγγενικά με κάποια των άλλων κλάδων παρά μεταξύ τους 

(Avise et al. 1983, Πουλακάκης, 2005).  

Τα φυλογενετικά αυτά πρότυπα αντικατοπτρίζουν την πορεία των σχέσεων δυο υποπληθυσμών που 

προέρχονται από τον ίδιο αρχικό πληθυσμό και διαφοροποιήθηκαν σε βάθος χρόνου.  Αμέσως μετά 

το διαχωρισμό τους από τον αρχικό πληθυσμό, επειδή οι απλότυποι του αρχικού πληθυσμού 

κατανέμονται με τυχαίο τρόπο στους προκύπτοντες, παρουσιάζεται πολυφυλετικό πρότυπο. Στη 

συνέχεια, κάποιες γενεαλογικές γραμμές εξαφανίζονται με αποτέλεσμα την εμφάνιση παραφυλίας, 

και έπειτα από πολλές γενιές οι πληθυσμοί παρουσιάζονται ως μονοφυλετικοί.  

Οριοθέτηση ειδών βάση γενετικών δεικτών 
Η δυσκολία της θεώρησης του είδους έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί μία μακροβιότερη και δομικά 

ανώτερη έννοια της ζωής από αυτήν που ο άνθρωπος έχει μάθει να αντιλαμβάνεται. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα από διαφορετικές προσεγγίσεις της επιστήμης της βιολογίας να προκύπτουν 

διαφορετικοί ή επιμέρους ορισμοί της έννοιας του είδους. Το σύνολο των διαφορετικών ορισμών 

αλλά και η κατά βάση διαφορετικότητα των προσεγγίσεων έγειρε δυσκολίες στην οριοθέτηση των 

ειδών, στον διαχωρισμό, δηλαδή, της βιολογικής ποικιλότητας σε επίπεδο είδους (De Queiroz, 2007). 

Ως θεωρητική λύση στο πρόβλημα έρχεται η ενωτική θεώρηση του είδους από τον De Queiroz (2007) 

ο οποίος πρότεινε ως μόνο κριτήριο για την αναγνώριση ενός είδους, αυτό να αποτελεί μια 

ανεξάρτητα εξελισσόμενη γενεαλογία μεταπληθυσμών, ενώ τους μέχρι πρότινος ορισμούς τους 

θεώρησε δευτερεύοντα διαγνωστικά κριτήρια για το διαχωρισμό δύο εξελικτικών γραμμών. Τόνισε 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Felsenstein
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πως οι πολλαπλές προσεγγίσεις για τον ορισμό του είδους, τα δευτερεύοντα διαγνωστικά κριτήρια, 

στην ουσία προβάλουν διαφορετικά στάδια της διαδικασίας της ειδογένεσης.  

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έμφαση στο ζήτημα της οριοθέτησης ειδών λόγω της ολοένα 

αυξανόμενης ανησυχίας για τις απειλές που δέχεται η βιοποικιλότητα και της επιθυμίας να 

περιγραφούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και ακριβέστερα είδη που βρίσκονται υπό τον κίνδυνο 

της εξαφάνισης (Wiens, 2007).  

Η οριοθέτηση των ειδών είναι η αναγωγή της βιολογικής ποικιλότητας σε επίπεδο είδους και 

προσεγγίζεται από δυο βασικές κατηγορίες μεθόδων. Η πρώτη κατηγορία αφορά μεθόδους που 

οριοθετούν είδη βάσει ενός γονιδίου με δύο πιθανές προσεγγίσεις. Βασική αποδοχή της πρώτης 

προσέγγισης είναι ότι η φυλογένεση που χρησιμοποιείται συμπίπτει με την φυλογένεση των ειδών 

του τάξου και η οριοθέτηση γίνεται με αλγορίθμους που χρησιμοποιούν αυτή την φυλογένεση, με τα 

δύο πιο γνωστά μοντέλα αλγορίθμων να είναι το GMYC (Generalized Mixed Yule Coalescent) (Fujisawa 

& Barraclough, 2013) και το mPTP (multi-rate Poisson Tree Process) (Kapli et al., 2017). Η δεύτερη 

προσέγγιση χρησιμοποιεί τα μήκη κλάδων για την οριοθέτηση των ειδών και βασίζεται στην 

παραδοχή ότι η ποικιλότητα των  αλληλουχιών εντός ενός είδους δεν ξεπερνά μια τιμή, διαφορετικά 

πρόκειται για διαειδική ποικιλότητα. Οι κύριοι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται σε αυτή την 

προσέγγιση είναι μπεϋζιανής συμπερασματολογίας (Zhang et al., 2013). 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά μεθόδους οριοθέτησης που χρησιμοποιούν περισσότερους του ενός 

γενετικούς τόπους και υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις. Η πρώτη απαιτεί μια αρχική υπόθεση για 

τον αριθμό των ειδών του υπό μελέτη τάξου, αλλά και των φυλογενετικών τους σχέσεων. Τέτοιας 

προσέγγισης είναι ο αλγόριθμος «Bayesian Phylogenetics and Phylogeography, BP&P» (Yang & 

Rannala, 2010), ο οποίος υπολογίζει την εκ των υστέρων πιθανότητα για κάθε υπόθεση συνόλου 

ειδών που αποτελεί υποπερίπτωση («nested») της αρχικής υπόθεσης. Ο αλγόριθμος αυτός  

συνυπολογίζει την αβεβαιότητα της τοπολογίας των δέντρων γονιδίων, καθώς και την πιθανότητα 

της ατελούς διαλογής γενεαλογικών γραμμών λόγω προγονικού πολυμορφισμού. Η δεύτερη 

προσέγγιση δεν απαιτεί την a priori υπόθεση του αριθμού των ειδών και τέτοιου τύπου είναι το 

υπολογιστικό πακέτο «Brownie», το οποίο παίρνοντας ως δεδομένο τα γονιδιακά δέντρα υπολογίζει 

τον αριθμό των ειδών, καθώς και τις μεταξύ τους φυλογενετικές σχέσεις (O’Meara, 2010). 

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου έγκειται στην κρίση του ερευνητή. Συνήθως, μέθοδοι που 

βασίζονται σε γενετικές αποστάσεις χρησιμοποιούντα σε δεδομένα ενός γενετικού τόπου και πολλών 

διαφορετικών τάξων (Yu et al., 2012), ενώ μέθοδοι βασιζόμενες σε φυλογενετικές σχέσεις 

προτείνονται για μελέτες εντός του γένους ή για δεδομένα πολλών γενετικών δεικτών (Leaché & 

Fujita, 2010).  

Μοριακή χρονολόγηση 
Η εκτίμηση του χρονικού πλαισίου μέσα στο οποίο έλαβαν χώρα τα διάφορα γεγονότα ειδογένεσης 

γίνεται μέσω της αναγνώρισης των γενωμικών διαφορών μεταξύ διαφορετικών ειδών. Η ιδέα της 

μοριακής χρονολόγησης προτάθηκε το 1965 από τους Zuckerkandl και Pauling. Υποστήριξαν, βάσει 

πειραματικών δεδομένων, πως η ποσότητα της διαφοράς μεταξύ δύο μορίων DNA από διαφορετικά 

είδη είναι ανάλογη του χρόνου που έχει περάσει από την στιγμή της απόκλισής τους από την κοινή 

εξελικτικής τους πορεία και η συσχέτιση αυτή ονομάστηκε μοριακό ρολόι. Η θεωρητική θεμελίωση 

αυτής της πρότασης ήρθε από την θεωρία ουδετερότητας του Kimura το 1968. Βάσει αυτής, η 

συντριπτική πλειοψηφία των νέων μεταλλάξεων είναι αυστηρά ουδέτερες ως προς την φυσική 
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επιλογή, δηλαδή δεν έχουν κανένα επιλεκτικό πλεονέκτημα, επομένως η εγκαθίδρυση ή η εξαφάνισή 

τους καθορίζεται από την τυχαία γενετική παρέκκλιση. Συνεπώς, ο ρυθµός εγκαθίδρυσης των 

ουδέτερων µεταλλαγών είναι ίσος µε τον µεταλλακτικό ρυθµό και σταθερός στον χρόνο, κι έτσι η 

σχέση μεταξύ νουκλεοτιδικής απόστασης και χρόνου απόκλισης μεταξύ ειδών είναι  γραμμική.  

Βέβαια κοινή διαπίστωση είναι πως δεν υπάρχει ένα ενιαίο µοριακό ρολόι για όλους τους 

οργανισµούς (universal clock), αλλά τοπικά µοριακά ρολόγια (local clocks). Παρά τις αντιπαραθέσεις 

επί του ζητήματος, είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι σε περιπτώσεις συγγενικών ειδών το μοριακό 

ρολόι είναι σταθερό και ίδιο (Λαδουκάκης, 2015, Brohmam, 2003).   

Το γένος Podarcis  
Το γένος Podarcis ανήκει στην οικογένεια Lacertidae, μια ευρείας κατανομής ομάδα που 

περιλαμβάνει 24 γένη με εξάπλωση στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής 

(Arnold, 1987). Από τα γένη αυτά, το γένος Podarcis αποτελεί ένα από τα πιο διαφοροποιημένα και 

ευρύτερα κατανεμημένα, περιλαμβάνοντας 24-25 είδη (Speybroeck et al., 2020; Uetz et al., 2020) και 

έχοντας εξελιχθεί και διαφοροποιηθεί πέριξ της Μεσογείου. Η κατανομή του περιλαμβάνει τις 

περιοχές από τη βορειοδυτική Αφρική, την Ιβηρική και την Ιταλική Χερσόνησο μέχρι τα νότια 

Βαλκάνια, τη βορειοδυτική Μικρά Ασία και τη χερσόνησο της Κριμαίας (Arnold, 1973)( Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1. Χάρτης κατανομής του γένους Podarcis. 

Τα είδη του γένους Podarcis παρουσιάζουν αρκετά όμοια μορφολογία. Έχουν μέτριο μέγεθος, με 

μέγιστο μήκος κεφαλοκορμού των ενηλίκων τα 9 cm και με ουρά διπλάσιου μήκους. Είναι ζώα 

ωοτόκα, καταλαμβάνουν πολύ διαφορετικά ενδιαιτήματα και φέρουν μεγάλη ποικιλία χρωματισμών 

(Arnold, 1987). Η υψηλή τους ενδοειδική ποικιλότητα καθιστά την ταξινόμηση τους αρκετά σύνθετη 

και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση (Arnold & Ovenden, 2002). 

 

Φυλογένεση του γένους Podarcis  
Η προέλευση του γένους πιθανολογείται πως προέκυψε στο Ολιγόκαινο, ενώ η διαφοροποίηση 

μεταξύ των γενεαλογιών μάλλον κατά το Μειόκαινο (16-10 Mya) (Poulakakis et al. 2005).Η 

συστηματική των Podarcis είναι αρκετά πολύπλοκη,  επειδή τα είδη ενώ έχουν παρόμοια διαειδική 

μορφολογία, εμφανίζουν αξιοσημείωτη ενδοειδική ποικιλότητα (Arnold & Burton 1978). Η 
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φυλογενετικές μελέτες του γένους ξεκίνησαν το 1998 με την εργασία των Oliverio et al. (1998) που 

ανέδειξαν την μονοφυλία του γένους και πολλών ειδών εντός του. Μια γενική εικόνα της 

κατηγοριοποίησης των ειδών του γένους βάση των μέχρι τώρα μελετών αποδίδεται στον χάρτη της 

εικόνας 2.   

                                        

                          Εικόνα 2.  Χάρτης κατανομής των ειδών Podarcis. (Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας Ψώνη, 2017) 

Στον ελλαδικό χώρο εντοπίζονται 9 είδη του γένους, 8 εκ των οποίων ανήκουν στον Βαλκανικό κλάδο 

του γένους (P.erhardii, P.cretensis, P.levendis, P.peloponnesiacus, P.gaigeae, P.milensis, P.tauricus, 

P.ionicus) και ένα με ευρεία ευρωπαϊκή κατανομή  (P.muralis). Οι μέχρι τώρα μελέτες διακρίνουν 2 

ομαδοποιήσεις των Podarcis, η μία περιλαμβάνει την υποομάδα P.tauricus και η άλλη την υποομάδα 

της P.erhardii (Poulakakis et al., 2005a; Poulakakis et al., 2005b; Psonis et al., 2017). Εκτός των ομάδων 

αυτών βρίσκεται η P.muralis καθώς δεν ανήκει στον βαλκανικό κλάδο. Η φυλογενετική απόσταση της 

P.muralis από τις υπόλοιπες ελληνικής κατανομής Podarcis έχει οδηγήσει στην επιφανειακή μέχρι 

τώρα προσέγγιση της φυλογένεσής της στα πλαίσια άλλων ερευνών με αποτέλεσμα να μην έχει 

μελετηθεί ποτέ σε ολόκληρο το φάσμα της ελληνικής κατανομής της.  

 

 

 

 

 



14 
 

Podarcis muralis, η κοινή τοιχόσαυρα 
 H P. muralis, η κοινή τοιχόσαυρα (murus= των τοίχων, στα Ιταλικά) (Laurenti, 1768), είναι μια 

μικρόσωμη σαύρα με μήκος σώματος περίπου 8 εκατοστά και διπλάσια ουρά. Το σώμα της έχει καλά 

αναπτυγμένα άκρα ως προσαρμογή στον αναρριχητικό τρόπο ζωής της. Καταλαμβάνει μεγάλη 

ποικιλία βιοτόπων, όπως δάση φυλλοβόλων, κωνοφόρων και μεικτά, ωστόσο δείχνει έντονη 

προτίμηση σε πετρώδη υποστρώματα και βραχώδεις πλαγιές, με αποτέλεσμα το αστικό τοπίο να της 

φαίνεται πιο οικείο, γεγονός που πιθανώς έχει συμβάλει στην μεγάλη της κατανομή (Παφίλης, 2008). 

Λόγω της ευρύτατης εξάπλωσής της παρατηρείται μεγάλη μορφολογική ποικιλότητα σε χρωματικά 

μοτίβα, χαρακτηριστικά βιομετρίας και φολίδωσης που οδηγούν σε έντονη ταξινομική σύγχυση με 

χαρακτηριστική την ανάδειξη πολλών μορφολογικών υποειδών (e.g. Mertens and Wermuth 1960; 

Gruschwitz and Bοhme 1986). 

 

Εικόνα 3. Podarcis muralis. Φωτογραφία: Αποστόλης Τριχάς 

Η P. muralis παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά την κατανομή της. Καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα από τη βορειοανατολική Ανατολία και την ακτή της Μαύρης Θάλασσας, σε όλες τις 

χερσονήσους της Μεσογείου – Ιβηρική, Ιταλική, Βαλκανική - καθώς και σε πολλές περιοχές εκτός της 

Μεσογείου, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Σλοβενία, η Αυστρία και τα Κεντρικά Βαλκάνια. Ωστόσο, 

θεωρείται η λιγότερο μεσογειακή σαύρα λόγω του γεγονότος ότι δεν εντοπίζεται σε πολλά 

μεσογειακά νησιά, με εξαίρεση κάποια νησιά της Τυρρηνικής θάλασσας, το νησί της Σαμοθράκης, 

της Εύβοιας και της πρόσφατης εισαγωγής της στην Ζάκυνθο (Corti and Lo Cascio, 2002).  (Εικόνα 4). 

Συντηρεί μεγάλους πληθυσμούς τόσο σε μεσογειακές όσο και στις ηπειρωτικές συνθήκες κλίματος 

και η κατανομή της δεν φαίνεται να περιορίζεται έντονα από την παρουσία άλλων σαυρών, καθώς 

έχει πολύ συχνά αλληλεπικαλυπτόμενες κατανομές τόσο με άλλα Lacertidaea, όσο και με είδη 

Podarcis. Επίσης, είναι ένα πολύ επιτυχημένο εισβολικό είδος στην Βορειο-Δυτική Ευρώπη όπου 

έχουν εντοπιστεί πάνω από 150 περιπτώσεις εισβλητικών πληθυσμών (Schulte, 2012) και στην 

Βόρεια Αμερική (Allan etal. 2006). Η κατανομή της P.muralis  είναι ασυνήθιστη σε σχέση με τις 

κατανομές των συγγενικών της ειδών, που σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της, την 

καθιστούν είδος μοντέλο για την μελέτη του τρόπου που διαφορετικά μεσοπαγετώδη καταφύγια 

επηρέασαν την υπάρχουσα κατανομή ειδών και της γενετικής τους ποικιλότητας (Salvi, 2013). 
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Εικόνα 4. Κατανομή της Podarcis muralis (Michaelides et al., 2013) 

 

Μελέτες που έχουν γίνει τοποθετούν την προέλευση του είδους στην Ιταλική χερσόνησο. 

Χαρακτηριστικά η μεγάλη μορφολογική ομοιογένεια που παρουσιάζει το είδος στο σύνολο της 

κατανομής του, εκτός της Ιταλίας όπου παρουσιάζει εντονότερη ποικιλομορφία, κίνησαν τις υποψίες 

για την ιταλική του προέλευση. Στη συνέχεια, βιοχημικές μέθοδοι βασιζόμενες σε αλλοενζύμα 

έδειξαν πως η γενετική ποικιλότητα είναι μεγαλύτερη σε ιταλικούς πληθυσμούς (Capula, 1997), με 

τις μετέπειτα μεθόδους μοριακής φυλογένεσης να το επιβεβαιώνουν (Harris etal., 1999, Schulte etal., 

2012, Giovannotti etal., 2010). Επομένως, η προέλευση της P.muralis εντοπίζεται στην Ιταλία και οι 

διακριτές γενεαλογικές γραμμές που παρατηρούνται φαίνεται να σχηματίστηκαν σχετικά πρόσφατα.  

Xρονολογικά η διαφοροποίηση μεταξύ των γενεαλογιών της P.muralis, τόσο στην Ιβηρική  όσο και 

στην Iταλική χερσόνησο εντοπίζεται κατά το ανώτερο Πλειστόκαινο (Salvi etal., 2013, Giovannotti 

etal., 2010, Gassert etal., 2013). Οι γενεαλογικές γραμμές που προσδιορίζονται από αυτές τις έρευνες 

και οι βιοκλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την περίοδο διαφοροποίησής τους δείχνουν 

πως η P.muralis έχει διαφοροποιηθεί εντός πολλών μεσοπαγετώδων καταφυγίων. Μεγάλος αριθμός 

τέτοιων καταφυγίων υπήρχε και στις τρείς κεντρικές χερσονήσους της Μεσογείου. Σε κάθε 

καταφύγιο οι πληθυσμοί απομονώθηκαν, διαφοροποιήθηκαν και με την έλευση των κατάλληλων 

συνθηκών άρχισαν να εποικίζουν τις γύρω περιοχές. Η γενετική ποικιλότητα που παρατηρούμε 

σήμερα μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών οφείλεται στην έλλειψη επαφής μεταξύ των πληθυσμών 

διαφορετικών καταφυγίων.  
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Γενικά στοιχεία της περιοχής μελέτης 
Η ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων αποτελεί παγκοσμίως μια από τις σημαντικότερες περιοχές 

βιοποικιλότητας, κάτι το οποίο οφείλεται στην πολυποίκιλη γεωμορφολογία της, τις κλιματικές 

συνθήκες, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των πλειστοκαινικών παγετώνων και την γεωγραφική της θέση 

που την καθιστά σημείο επαφής μεταξύ τριών ηπείρων (Savić, 2008). Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά 

αυτά ως το νοτιότερο κομμάτι της βαλκανικής χερσονήσου, ο ελλαδικός χώρος αποτελεί μωσαϊκό 

βιοποικιλότητας για την ερπετοπανίδα  (Džukić and Kalezić, 2004; Sillero et al., 2014).  

Το έντονο ορεινό τοπίο της Ελλάδας εκπροσωπείται κυρίως από δυο οροσειρές, της Πίνδου και της 

Ροδόπης. To ορεινό τόξο της Πίνδου, που είναι αποτέλεσμα της αλπικής ορογένεσης, αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και περιλαμβάνει πέρα από την 

κεντρική οροσειρά της Πίνδου, τα βουνά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Δρα ως βιογεωγραφικό 

φράγμα, καθώς εμποδίζει την μετακίνηση πληθυσμών από τα δυτικά προς τα ανατολικά ή 

αντίστροφα. Το γεγονός αυτό έχει επηρεάσει τα πρότυπα κατανομών πολλών ειδών, με 

χαρακτηριστικά είδη σαυρών όπως τα Anguis graeca, Podarcis tauricus ionicus, Algyroides 

nigropunctatus, Lacerta viridis και υποειδών του είδους Lacerta trilineata (Valakos et al., 2008; 

Gvoždík et al., 2010; Sagonas et al., 2014; Marzahn et al., 2016). Απόρροια της αλπικής ορογένεσης 

είναι επίσης η οροσειρά της Ροδόπης στα βορειοανατολικά, η οποία χωρίζει την Ελλάδα από την 

υπόλοιπη βαλκανική. 

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό της ελληνικής γεωμορφολογίας αποτελεί ο σχετικά πρόσφατος 

διαχωρισμός Πελοποννήσου και Κρήτης (5 ΜyA), και ο επακόλουθος της Πελοποννήσου από την 

υπόλοιπη ελλαδική μάζα. Η Πελοπόννησος, επηρεασμένη από το φαινόμενο του φιλτραρίσματος, 

λόγω του στενού διαύλου επικοινωνίας με την Στερεά Ελλάδα και την γεωλογική της απομόνωση, 

παρουσιάζει πολλά ιδιαίτερα πρότυπα κατανομής της ερπετοπανίδας και με χαρακτηριστικά 

παραδείγματα ενδημικών τα A. moreoticus, Hellenolacerta graeca, P. peloponnesiacus και A. 

cephalonnica (Valakos et al., 2008, Ψώνης, 2017). 

Ο χώρος του σημερινού Αιγαίου, η κάποτε ενιαία περιοχή της Αιγιίδας (17 εκ.χρ.), αποτέλεσε περιοχή 

έντονων αλλαγών. Αρχικά, η ένωση της Αιγιίδας με την υπόλοιπη ηπειρωτική μάζα γινόταν μέσω 

εφήμερων γεφυρών ξηράς οι οποίες αποτελούσαν μέσο διέλευσης της πανίδας. Κάποιες από τις  

έντονες μεταβολές που ακολούθησαν στην περιοχή είναι η εισχώρηση της θάλασσας στην Αιγιίδα 

και ο σχηματισμός του θαλάσσιου φράγματος του Αιγαίου (12 – 9 εκ. χρ.)) στην περιοχή μεταξύ 

Κρήτης και Καρπάθου, και η κρίση αλατότητας του Μεσσηνίου (5 εκ. χρ.), που αν και διήρκησε λίγο, 

οδήγησε σε ευστατικές αναπροσαρμογές και άλλαζε συνεχώς τις διόδους επικοινωνίας στο Αιγαίο. 

Οι  μεταβολές στις χερσαίες συνδέσεις συνεχίστηκαν, με την σημερινή εικόνα του Αιγαίου να 

σχηματίζεται περίπου πριν από 2 my (Πουλακάκης, 2005), με εξαίρεση την επικοινωνία νησιών του 

βορειανατολικού Αιγαίου, όπως η Θάσος και η Σαμοθράκη, με την ηπειρωτική ελλάδα η οποία 

διακόπηκε περίπου 12.000 χρόνια πριν (Perissoratis, 1989).  

Η Πελοπόννησος, μια γειτνιάζουσα βιογεωγραφική περιοχή, έχει επίσης επηρεαστεί από το 

φαινόμενο «φιλτραρίσματος» των ειδών από τις εξωτερικές Ελληνίδες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Σε 

συνδυασμό με τη μοναδική γεωλογική απομόνωσή της, το παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα η 

Πελοπόννησος να φιλοξενεί πλήθος ενδημικών ειδών με χαρακτηριστικά παραδείγματα 

ερπετοπανίδας να αποτελούν τα είδη A. moreoticus, Hellenolacerta graeca, P. peloponnesiacus και A. 

cephalonnica (Valakos et al., 2008).  
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Σκοπός της εργασίας 
Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ολοκληρωμένη φυλογένεση των ειδών Podarcis 

που εντοπίζονται στον ελλαδικό χώρο. Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν γίνει εκτενείς μελέτες πάνω 

στο συγκεκριμένο γένος που έχουν ξεδιαλύνει τυχόν παρανοήσεις λόγω μορφολογικών αναλογιών 

μεταξύ των ειδών. Ωστόσο, λόγω της φυλογενετικής απόστασης της P. muralis, που ανήκει σε 

διαφορετικό κλάδο απ’ότι τα υπόλοιπα βαλκανικά είδη της Ελλάδας, το είδος αυτό έχει ερευνηθεί 

μόνο περιφερειακά χωρίς να έχει αποτελέσει το κύριο είδος μελέτης. Σκοπός της συγκεκριμένης 

εργασίας είναι η φυλογενετική διερεύνηση του είδους της κοινής τοιχόσαυρας σε όλο το γεωγραφικό 

εύρος που συναντάται στην Ελλάδα. Συνολικά θα μελετηθούν γενετικά περίπου 70 άτομα που 

αντιπροσωπεύουν την ελλαδική κατανομή της Podarcis muralis. Αυτό θα γίνει με την χρήση 8 

γενετικών δεικτών, 2 μιτοχονδριακών (Cyt b και 16s rRNA) και 6 πυρηνικών γενετικών τόπων (Pod55, 

Pod15b, MC1R, NKTR, Rag1, UBN1). Οι τόποι αυτοί επιλέχθηκαν ώστε να δώσουν μια αντικειμενική 

εικόνα της φυλογένεσης, καθώς κληρονομούνται με διαφορετικό τρόπο και καλύπτουν ένα μεγάλο 

εύρος ρυθμών εξέλιξης.  

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί οριοθέτηση των ειδών του γένους Podarcis που συναντώνται 

στον ελλαδικό χώρο, με τη χρήση αλληλουχιών των παραπάνω γενετικών τόπων από τη βάση 

δεδομένων του Εργαστηρίου Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης του ΜΦΙΚ.  Τα άτομα που θα 

επιλεχθούν θα καλύπτουν τις κύριες γενεαλογικές γραμμές που έχουν προκύψει από προηγούμενες 

μελέτες πάνω στο γένος, ώστε η προκύπτουσα φυλογένεση να είναι το δυνατόν πιο 

αντιπροσωπευτική.  Θα ακολουθήσει μοριακή χρονολόγηση των κύριων κλάδων που θα προκύψουν 

από την οριοθέτηση ειδών ώστε να έχουμε μια χρονολογική εικόνα της διαφοροποίησης της κάθε 

γενεαλογίας.  
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Υλικά και Μέθοδοι  

Εργαστηριακές αναλύσεις 

Συλλογή Δειγμάτων 
Στις εργαστηριακές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν 64 δείγματα του γένους Podarcis muralis τα οποία 

προέρχονται από την συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΦΙΚ) 

και έχουν συλλεχθεί από μέλη διάφορων ερευνητικών αποστολών κατά τα έτη 1995-2017, ή έχουν 

κατατεθεί από εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να καλυφθεί ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα της 

κατανομής του υπό εξέταση είδους. Τα δείγματα είχαν συντηρηθεί σε απόλυτη αιθανόλη. Στο 

μιτοχονδριακό σετ δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον 16 αλληλουχίες P.muralis από την βάση 

δεδομένων NCBI. 

Ακόμη, χρησιμοποιήθηκαν 44 αλληλουχίες ειδών του γένους Podarcis από τη βάση γενετικών 

δεδομένων GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) ή από τη βάση δεδομένων του εργαστηρίου, οι 

οποίες έχουν προκύψει από παλαιότερες έρευνες.  Χρησιμοποιήθηκαν 7 δείγματα P.cretensis, 9 

δείγματα P.peloponnesiacus, 2 P.levendis, 10 P.erhardii, 6 P.ionicus 4 P.tauricus, 2 P.gaigeae, 2 

P.melisellensis, 2 P.milensis, 1 P.siculus και 1 P.waglerianus. Αναλυτικά, οι κωδικοί των δειγμάτων 

(NHMC code ή NCBI accession number), το είδος, οι γενετικοί τόποι που αναλύθηκαν και η περιοχή 

προέλευσής τους αναγράφεται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος.  

Η γεωγραφική προέλευση των παραπάνω δειγμάτων παρουσιάζεται στην εικόνα 5 και η επιλογή τους 

είχε ως στόχο την ομοιόμορφη κάλυψη της κατανομής τους είδους. 

 

Εικόνα 5. Χάρτης δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Υπολείπονται άτομα της Β. Ελλάδας (θα γίνει νέος χάρτης αλλά δεν 
είχα πρόσβαση στο αρχείο με τα στίγματα των δειγμάτων)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Εξαγωγή Ολικού Γενωμικού DNA 
Η εξαγωγή του ολικού γενωμικού DNA των δειγμάτων έγινε από ιστό που προερχόταν από σημεία 

που δεν αλλοιώνουν την εξωτερική μορφολογία των σαυρών, όπως η άκρη της ουράς ή η γλώσσα. 

Εξαγωγές DNA πολλών εκ των δειγμάτων είχαν ήδη πραγματοποιηθεί για διάφορες έρευνες του 

εργαστηρίου, επομένως για αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε το ήδη εξαγμένο υλικό DNA.   

Για την απομόνωση του ολικού γενωμικού υλικού χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο του Οξικού 

Αμμωνίου με πρωτεϊνάση Κ. Βάσει αυτού, αρχικά πραγματοποιείται πέψη του ιστού σε 600μl 

διαλύματος εξαγωγής SET Buffer με πρωτεϊνάση Κ (10-20μl) και 20μl διαλύματος 10% SDS και 

ακολουθεί ανάδευση των δειγμάτων στους 56°C κατά την διάρκεια της νύχτας (12-16 ώρες). 

Προκειμένου να κατακρημνιστούν τα κυτταρικά συστατικά και οι πρωτεΐνες, εισάγονται 340μl 4Μ 

οξικού αμμωνίου και τα δείγματα αναδεύονται συνεχώς σε θερμοκρασία δωματίου για 60 λεπτά. 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση των 13.000 rpm για 20 λεπτά και το υπερκείμενο μεταφέρεται σε νέο 

eppendorf. Στη συνέχεια, προστίθεται παγωμένη απόλυτη αιθανόλη με σκοπό την κατακρήμνιση του 

DNA. Σε θερμοκρασία δωματίου, ακολουθεί ανάδευση 20 λεπτών και φυγοκέντρηση των 13.000 rpm. 

Ακολούθως, η αιθανόλη αφαιρείται και αφού στεγνώσει εντελώς το eppendorf, στο πάτο του 

παραμένει η πελέτα DNA, η οποία επαναδιαλυτοποιείται σε υπερκάθαρο νερό και είναι έτοιμη για 

περαιτέρω αναλύσεις. Η συντήρηση του DNA γίνεται στους -20°C.  Για τα δείγματα που προέρχονται 

από αιθανόλη, προηγείται της εξαγωγής η ξήρανση του ιστού με τοποθέτησή του στους 37°C για 1 

ώρα.  

Η εξαγωγή DNA στα δείγματα που δεν είχαν καλή ποιότητα εξαιτίας της ηλικίας ή του ακατάλληλου 

τρόπου διατήρησης, έγινε έπειτα από τρεις πλύσεις του ιστού με Tris-HCl ανά 8 ώρες, με την 

διαδικασία από αυτό το σημείο και έπειτα να συνεχίζει όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα και η ποσότητα του προϊόντος εξαγωγής, σε πήκτωμα αγαρόζης 

1%, με 5% βρωμιούχο αιθίδιο τοποθετούνταν 3μl του προϊόντος και ακολουθούσε ηλεκτροφόρηση 

για 45 λεπτά στα 120 Volt. Στη συνέχεια, ακολουθούσε φωτογράφιση του πηκτώματος υπό συνθήκες 

υπεριώδους φωτισμού. Δείγματα με κακής ποιότητας DNA συμπεριλήφθησαν σε περαιτέρω 

αναλύσεις, καθώς το DNA τους θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί λόγω της μεγάλης ευαισθησίας 

της PCR τεχνικής.   

Πολλαπλασιασμός των επιθυμητών γενετικών τόπων μέσω της PCR τεχνικής 
Για να υπάρχει όσο το δυνατόν ακριβέστερη αντιπροσώπευση της πραγματικής γενεαλογικής 

ιστορίας των υπό εξέταση δειγμάτων επιλέχθηκαν γενετικοί τόποι με διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Πρώτον, επιλέχθηκαν μιτοχονδριακοί και πυρηνικοί γενετικοί τόποι ώστε βάση των διαφορετικών 

τρόπων κληρονόμησης να φανούν τα διαφορετικά φυλετικά πρότυπα. Όσον αφορά τους γενετικούς 

τόπους που βρίσκονται στο μιτοχόνδριο και συγκληρονομούνται, έγινε πολλαπλασιασμός μέρους της 

αλληλουχίας των γονιδίων που κωδικοποιούν τη μεγάλη ριβοσωμική υπομονάδα (16s rRNA) και την 

πρωτείνη του κυτοχρώματος β (Cyt b), η οποία συμμετέχει στην αναπνευστική αλυσίδα μεταφοράς 

ηλεκτρονίων-πρωτονίων.  

Συγκεκριμένα, το Cyt b θεωρείται ένας από τους πιο χρήσιμους δείκτες για φυλογενετικές μελέτες 

μέσα σε είδη αλλά και μεταξύ συγγενικών ειδών και έχει χρησιμοποιηθεί από έρευνες βαθιάς 

φυλογένεσης μέχρι πληθυσμιακές μελέτες (Avise, 2000). Αυτό συμβαίνει καθώς περιέχει μεγάλη 

ποικιλία μεταβαλλόμενων και σταθερών περιοχών, αλλά και ρυθμών εξέλιξης ανά θέση κωδικονίου, 

ωστόσο συνήθως χρησιμοποιείται λόγω των ταχέως εξελισσόμενων περιοχών του (Farias, 2001). Το 

16S rRNA είναι επίσης ένας πολύ συχνά χρησιμοποιούμενος τόπος, με χαμηλότερο  ωστόσο ρυθμό 

εξέλιξης (Moritz et al., 1987) και επομένως συνήθως χρησιμοποιείται για βαθύτερες φυλογενέσεις.  
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Για να δοθεί η ρεαλιστική επίλυση παλαιότερων γεγονότων επιλέχθηκαν δείκτες που εντοπίζονται 

στο πυρηνικό γονιδίωμα, ώστε να εξεταστεί ο διγονεϊκός τρόπος κληρονόμησης και τμήματα του 

γονιδιώματος με χαμηλότερο ρυθμό εξέλιξης (Wilson et al., 1985). Έγινε επιλογή 6  πυρηνικών 

δεικτών που έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί σε φυλογενετικές έρευνες των Podarcis spp. ή γενικά των 

Lacertidae: το μέρος του πυρηνικού γονιδίου που κωδικοποιεί έναν υποδοχέα μελανοκορτίνης στα 

μελανοκύτταρα MC1R (Pinho,2010), οι Pod15b και Pod55, οι οποίοι δεν έχουν κάποια γνωστή 

λειτουργία (Pereira et al., 2013), το γονίδιο του μεμβρανικού υποδοχέα των φυσικών φονικών 

κυττάρων ΝΚTR (Townsend et al, 2011), το γονίδιο που κωδικοποιεί για το Ubinuclein 1, UBN1, και το 

γονίδιο ενεργοποίησης ανασυνδυασμού 1, Rag1, το οποίο κωδικοποιεί τη δημιουργία ενός μέλους 

του συμπλόκου RAG (Vidal etal, 2005).  

Για τον πολλαπλασιασμό των έξι αυτών τόπων χρησιμοποιήθηκαν 12 ζεύγη εκκινητών, δυο για κάθε 

πυρηνικό γενετικό τόπο. Πληροφορίες για τους εκκινητές, την αλληλουχία τους και το αναμενόμενο 

μέγεθος προϊόντος αναγράφονται στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Οι γενετικοί τόποι που μελετήθηκαν, τα ονόματα και οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν και 
το αναμενόμενο μέγεθος των προϊόντων τους. 

Γενετικός 

Τόπος 

Εκκινητής Αλληλουχία 

εκκινητή (5’-3’) 

Μήκος 

(bp) 

Βιβλιογραφική 

αναφορά 

Cyt b GLUDG 

CB2 

TGA CTT GAA RAA 

CCA YCG TTG 

CCC TCA GAA TGA 

TAT TTG TCC TCA 

~ 430 Palumbi (1996) 

16s rRNA 16SAr-l 16SBr-h  CGG CCG CCT GTT 

TAT CAA AAA CAT 

GGA GCT CCG GTT 

TGA ACT CAG ATC 

~ 530 Palumbi (1996) 

MC1R MC1R-f 

MC1R-r 

 

GGC NGC CAT YGT 

CAA GAA CCG GAA 

CC 

CTC CGR AAG GCR 

TAA ATG ATG GGG 

TCC AC 

~ 700 Pinho et al. (2010) 

Pod55 pod55-f pod55-r  GGA TCT TTA TAG 

GAG AGT GCA GGC C 

 TTC CAG ATT GTG 

TTT ATC CTG GTG G 

~ 500 Pereira et al. (2013) 

Pod15b pod15b-f 

pod15b-r  

AAT CCT GGC TAA 

ATG CAA GCC TTG G 

GCC AGG AGA ATA 

AGC TAC TCC ATC C 

~ 550 Pereira et al. (2013) 
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Προσδιορισμός της αλληλουχίας των προϊόντων της PCR  
Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας των προϊόντων πραγματοποιήθηκε με χρήση συσκευής 

προσδιορισμού νουκλεοτιδικών αλληλουχιών (ABI3730XL BigDye terminator v.3.1.) της εταιρίας 

CeMIA (Λάρισα). Η τεχνική προσδιορισμού της αλληλουχίας βασίζεται στην αναγνώριση του σήματος 

των φθοριοσημασμένων διδεοξυνουκλεοτιδίων της νεοσυντιθέμενης αλληλουχίας που έχουν 

συμπληρωματικά προσδεθεί στην υπό εξέταση αλυσίδα DNA κατά την ηλεκτροφόρηση του 

προϊόντος σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου. Οι συνθήκες για κάθε γενετικό τρόπο διέφεραν λόγω του 

διαφορετικού μεγέθους και χαρακτηριστικών του και παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.   

Πίνακας 2. Οι συνθήκες των αντιδράσεων των PCR για τα ζεύγη εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. 

NKTR NKTR-f19 

NKTR-r18 

GAT GAC ATG GAG 

ATY TGY ACT CC 

CTY CTD GAY CGA 

CTT CTT GAG TGA CT 

~ 630 Townsend et al. (2011) 

UBN1 UBN1-f1 

UBN1-r2 

CCY CTM AAT TTY 

CTG GCW GAR CAG 

GC 

GGR CAG YAA YTT 

KGC CAC HCC YT 

~970 Townsend et al. (2011) 

Rag1 Rag1-fo 

Rag1-R1 

GAA AAG GGC TAC 

ATC CTG G 

AAA ATC TGC CTT 

CCT GTT ATT G  

~1020 Mayer & Panlicev (2007) 

Γενετικός Τόπος Εκκινητής Στάδιο PCR Θερμοκρασί

α 

Χρόνος MgCl2 

 

Cytb                           

GLUDG Denaturation 

Annealing 

Extension 

94 

48,6 

72 

1’ 

1’ 

1’ 

 

2,4 

CB2 

 

16s 

16SAr-I Denaturation 

Annealing 

Extension 

94 

47 

72 

1’ 

1’ 

1’ 

 

2,4 

16SBr-h 

 

Pod55 

pod55-f Denaturation 

Annealing 

Extension 

94 

59 

72 

1’ 

1’ 

1’ 

 

0 

 
pod55-r 
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Επιλογή ατόμων για αλληλούχιση  
Σκοπός των εργαστηριακών αναλύσεων ήταν η συμπλήρωση ενός αντιπροσωπευτικού σετ 

δεδομένων για το είδος Podarcis muralis, το οποίο είναι το μόνο είδος του γένους που έχει 

υπομελετηθεί, με δυο μιτοχονδριακούς γενετικούς τόπους (Cyt b, 16S rRNA) και έξι πυρηνικούς 

(MC1R, Pod15b, Pod55, UBN1, Rag1).  

Η επιλογή των δειγμάτων P.muralis καθοδηγήθηκε από το Cyt b καθώς έχει δειχθεί πως είναι ένας 

πολύ χρήσιμος δείκτης στη μελέτη των συγκεκριμένων ειδών (Lymberakis et al., 2008; Poulakakis et 

al., 2003; Poulakakis et al., 2005a; Poulakakis et al., 2005b; Πουλακάκης, 2005). Με τόπο οδηγό το Cyt 

b δημιουργήθηκε ένα σύνολο δεδομένων αντιπροσωπευτικό της κατανομής του είδους στον 

ελλαδικό χώρο και στα δείγματα αυτού του συνόλου έγινε προσπάθεια να δημιουργηθεί το 

αντίστοιχο σετ αλληλουχιών για το 16S rRNA. Έπειτα από μία αρχική προσπάθεια φυλογένεσης βάση 

του προγράμματος RaxML (v. 8.2.X) (Stamatakis, 2014) εντοπίστηκαν οι κύριες σχηματιζόμενες 

γενεαλογικές γραμμές και επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικός αριθμός δειγμάτων από την κάθε μία ώστε 

να υπάρχει κάλυψη τόσο από κάθε γενεαλογική γραμμή, τόσο και από όλη την ελληνική κατανομή 

του είδους. Στα άτομα που επιλέχθηκαν ακολούθησε η αλληλούχιση των έξι πυρηνικών γενετικών 

τόπων που προαναφέρονται και από δω και πέρα θα αναφερόμαστε σε αυτούς με τις 

συντομογραφίες τους (Pod15b, Pod55, MC1R, NKTR, UBN1, Rag1). 

 

Pod15b 

pod15b-f Denaturation 

Annealing 

Extension 

94 

59 

72 

1’ 

1’ 

1’ 

 

    0 
pod15b-r 

  

MC1R 

 

MC1R-f Denaturation 

Annealing 

Extension 

94 

52,2 

72 

1’ 

1’ 

1’ 

 

0 

MC1R-r 

 

NKTR 

NKTR-f19 Denaturation 

Annealing 

Extension 

94 

59 

72 

1’ 

1’ 

1’ 

 

0 

NKTR-r18 

 

Rag1 

Rag1-f0 Denaturation 

Annealing 

Extension 

94 

62 

72 

1’ 

1’ 

1’ 

 

0 

Rag1-R1 

 

UBN1 

UBN1-f1 Denaturation 

Annealing 

Extension 

94 

62 

72 

1’ 

1’ 

1’ 

 

0,8 
UBN1-r2 
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Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η θεώρηση της φυλογένεσης του γένους και η οριοθέτηση των 

ειδών του, ανακτήθηκαν δεδομένα για αυτούς τους 8 γενετικούς τόπους στα υπόλοιπα είδη του 

γένους Podarcis από τη βάση γενετικών δεδομένων του Εργαστηρίου Μοριακής Συστηματικής του 

ΜΦΙΚ ή από την βάση δεδομένων της NCBI, με τρόπο τέτοιο ώστε να καλύπτεται ομοιόμορφα η 

κατανομή των ειδών.  

Υπολογιστικές Αναλύσεις 

Σετ Δεδομένων 
Προκειμένου να περάσουμε στην φυλογενετική ανάλυση έπρεπε να κατηγοριοποιήσουμε τα 

αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων οι οποίες οδήγησαν σε τρία σετ δεδομένων. Το 

πρώτο σετ δεδομένων περιλάμβανε την πληροφορία για τους δύο γενετικούς τόπους του 

μιτοχονδρίου, μέρος του μιτοχονδριακού γονιδίου που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη του κυτοχρώματος 

β (Cyt b) και μέρος του μιτοχονδριακού γονιδίου της μεγάλης ριβοσωμικής υπομονάδας (16S rRNA) 

τα οποία εξήχθησαν στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας που επιτελείται στο εργαστήριο. Στο 

συγκεκριμένο σετ δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 125 αλληλουχίες, 63 αλληλουχίες ατόμων 

P.muralis που προέκυψαν εργαστηριακά, 16 αλληλουχίες P.muralis από την βάση δεδομένων NCBI 

που περιείχαν πληροφορίες για τους υπό μελέτη μιτοχονδριακούς τόπους και 46 αλληλουχίες που 

αφορούσαν είδη του Βαλκανικού κλάδου του γένους Podarcis και δύο είδη του Ιταλικού κλάδου (P. 

siculus, P. waglerianus).  Αναλυτικές πληροφορίες για τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στον 

πίνακα 1 του παραρτήματος. 

Το δεύτερο σετ δεδομένων περιλάμβανε την πληροφορία για τον μιτοχονδριακό δείκτη του Cyt b για 

συνολικά 540 δείγματα. Οι 65 αλληλουχίες αφορούσαν άτομα P.muralis που είχαν αναλυθεί στο 

εργαστήριο, οι 460 αλληλουχίες P.muralis ανακτήθηκαν από την βάση δεδομένων NCBI και οι 

εναπομείναντες 16 αφορούσαν εκπροσώπους των ειδών του γένους Podarcis από τον βαλκανικό και 

ιταλικό κλάδο.   

Το τρίτο σετ περιλάμβανε την ένωση της πληροφορίας των δύο μιτοχονδριακών και των 6 πυρηνικών 

τόπων (Pod15b, Pod55, MC1R, NKTR, UBN1, Rag1) για τα δείγματα του είδους P.muralis που 

δούλεψαν επιτυχώς με γνώμονα τον δείκτη Cyt b και τον Pod55. Αριθμεί 95 αλληλουχίες εκ των 

οποίων οι 55 προέκυψαν από ανάλυση δειγμάτων P.muralis στο εργαστήριο και οι 40 προέκυψαν 

από την βάση δεδομένων του μουσείου και αφορούσαν άτομα Podarcis spp.    

Διόρθωση και στοίχιση αλληλουχιών 
Λαμβάνοντας τα αποτελέσματα της αλληλούχισης, ακολούθησε διόρθωση των αλληλουχιών με το 

μάτι βάση των χρωματογραφημάτων που προέκυψαν και χρήσης του προγράμματος CodonCode 

Aligner (v. 3.7.1). Για τον περιορισμό λαθών και την διευκόλυνση της ευθυγράμμισής τους, 

αφαιρέθηκαν τα άκρα των αλληλουχιών στα οποία το «διάβασμα» ήταν χαμηλής ποιότητας. Στη 

συνέχεια, ακολούθησε στοίχιση με χρήση του προγράμματος ευρετικής πολλαπλής στοίχισης 

CLUSTALX 2.0 (Larkin et al., 2007), το οποίο είναι ενσωματωμένο στο MEGA 6.0.  

Σκοπός της στοίχισης είναι η εύρεση των ομόλογων θέσεων των αλληλουχιών οι οποίες είναι 

πληροφοριακές ως προς την εξελικτική σχέση των υπό εξέταση τάξων. Τα κενά μεταξύ των 

αλληλουχιών εξετάστηκαν με προσοχή αφού θεωρητικά σε αλληλουχίες που κωδικοποιούν 

πρωτεϊνες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, ενώ σε μη κωδικές αυξάνουν τον κίνδυνο λανθασμένης 

στοίχισης.   
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Γενετικές αποστάσεις 
Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ δύο νουκλεοτιδικών αλληλουχιών προκύπτουν από τη μέτρηση του 

συνόλου των διαφορών τους σε νουκλεοτίδια. Είναι ένα μέτρο του πόσο διαφορετικές είναι οι 

αλληλουχίες και εκφράζει τον αριθμό των εξελικτικών αλλαγών που έχουν συμβεί από τη στιγμή της 

απόκλισης τους. Ωστόσο, ο αριθμός που προκύπτει δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές εξελικτικές 

αλλαγές, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η γενετική απόσταση, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να συμβεί 

μια αλλαγή σε θέση στην οποία είχε ήδη προηγηθεί μια άλλη. Οι γενετικές αποστάσεις εκτιμήθηκαν 

με χρήση του προγράμματος MEGA v 6.0 (Tamura et al., 2013) και βάση το μοντέλο νουκλεοτιδικών 

υποκαταστάσεων Tamura-Nei (Tamura and Nei, 1993). Οι εκτιμήσεις αφορούσαν τις μεταξύ ειδών 

γενετικές αποστάσεις, τις ενδοειδικές καθώς και μεταξύ των κύριων κλάδων που προέκυψαν από την 

φυλογενετική ανάλυση.    

Επιλογή μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης  
Διαφορετικοί γενετικοί τόποι σε σύνολα φυλογενετικών δεδομένων σημαίνει ετερογένεια των 

εξελικτικών ρυθμών μεταξύ των τόπων λόγω των διαφορετικών εξελικτικών πιέσεων που 

επιδέχονται. Προκειμένου να ενσωματωθεί η ετερογένεια αυτή στην ανάλυση και στην επιλογή του 

κατάλληλου νουκλεοτιδικού μοντέλου υποκατάστασης το σετ δεδομένων πρέπει να υποστεί 

διαχωρισμό σε μικρότερα τμήματα (Blair and Murphy, 2011). Συνεπώς, το κάθε σετ δεδομένων 

χωρίστηκε σε μικρότερα μπλοκ δεδομένων (partitions), καθένα από τα οποία αντιστοιχούσε σε 

διαφορετικό γενετικό τόπο προκειμένου να βρεθεί το καταλληλότερο μοντέλο σε κάθε 

υποπερίπτωση. Όσον αφορά τα γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, το Cyt b, MC1R, Rag1 και 

ΝΚΤR, δημιουργήθηκαν μικρότερα μπλοκ δεδομένων έκτασης τριών νουκλεοτιδίων ώστε να 

προσομοιάζουν το βήμα τριπλέτας αφού βρεθεί το σωστό πλαίσιο ανάγνωσης (Bofkin and Goldman, 

2007).  

Έτσι, προέκυψαν 4 μπλοκ δεδομένων (partitions) για το μιτοχονδριακό σετ και 9 για το πυρηνικό σετ 

και ακολούθησε επιλογή του κατάλληλου μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης με χρήση του 

προγράμματος PartitionFinder (v.2.1.1) (Lanfear et al., 2016) εξετάζοντας χωριστά τους 

μιτοχονδριακούς από τους πυρηνικούς τόπους, ώστε να βρεθεί πιο μοντέλο που περιγράφει 

καλύτερα τον ρυθμό εξέλιξης του κάθε μπλοκ δεδομένων. Αν κάποια μπλοκ περιγραφόταν από το 

ίδιο μοντέλο, ενοποιούνταν σε ένα νέο ενιαίο μπλοκ δεδομένων (partition subset). Η εύρεση του 

βέλτιστου συνδυασμού των μπλοκ αλληλουχιών έγινε με τον αλγόριθμο «greedy» και η επιλογή του 

βέλτιστου μοντέλου έγινε βάση του κριτηρίου BIC (Bayesian Information Criterion), το οποίο μετά 

από πειράματα με προσομοιωμένα σύνολα δεδομένων χαρακτηρίστηκε ως το πιο ακριβές (Kainer et 

al., 2015). 

Βάση των τριών σχημάτων νουκλεοτιδικής υποκατάστασης [Jukes- Cantor (JC), Hasegawa-Kishino-

Yano (HKY) και το Generalised Time Reversible (GTR)] τα οποία καλύπτουν όλες τις πιθανές επιλογές 

μοντέλων (εγκιβωτισμένη δομή) και συνυπολογίζοντας την συχνότητα των νουκλεοτιδίων και την 

διακύμανση του ρυθμού εξέλιξης, εξετάστηκαν 18 μοντέλα για την περίπτωση της μπεϋζιανής 

συμπερασματολογίας (JC, K80, SYM, F81, HKY, GTR, JC+G, K80+G, SYM+G, F81+G, HKY+G, GTR+G, JC+I, 

K80+I, SYM+I, F81+I, HKY+I, GTR+I) και 3 μοντέλα για την ανάλυση της μέγιστης πιθανοφάνειας (GTR, 

GTR+I, GTR+G).  

Μέθοδοι φυλογενετικών αναλύσεων (Gene Trees) 
Η κατασκευή φυλογενετικών δέντρων για τα τρία σύνολα δεδομένων που προέκυψαν έγινε με βάση 

τις φυλογενετικές μεθόδους Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood/ML) και Μπευζιανής 
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Συμπερασματολογίας (Bayesian Inference/BI) οι οποίες βασίζονται στους χαρακτήρες των 

αλληλουχιών.   

Η ανάλυση της Μέγιστης Πιθανοφάνειας έγινε με χρήση του προγράμματος RAxML (v. 8.1.21) 

(Stamatakis, 2014) μέσω του raxmlGUI (v 1.3.1) (Silvestro and Michalak, 2011) και στα τρία σετ 

δεδομένων. Στα δέντρα που προέκυψαν η στατιστική ισχύ κάθε κλάδου αξιολογήθηκε με την 

διεξαγωγή 1000 ψευδοεπαναλήψεων bootstrap (Felsenstein, 1985), με τον κάθε κλάδο να πρέπει να 

εμφανίζεται στο 50% των προκύπτοντων δέντρων ώστε να εμφανιστεί στο τελικό.  

Η BI ανάλυση έγινε με χρήση του προγράμματος MrBayes (v. 3.2.1) (Ronquist et al., 2012) με την κάθε 

αλυσίδα να τρέχει για 4*107 (runs*chains) και στα τρία σετ δεδομένων με δειγματοληψία του χώρου 

των παραμέτρων κάθε 103 γενιές. Απορρίφθηκε κατά την φάση του burn-in το πρώτο 25% των 

δέντρων έτσι ώστε να αποφευχθεί η συμπερίληψη τυχαίων δέντρων. Έπειτα, υπολογίστηκε το 

συναινετικό δέντρο με την μέθοδο της πλειοψηφίας, δηλαδή οι κλάδοι που εμφανίζονται στο τελικό 

δέντρο θα πρέπει να έχουν εμφανιστεί στη συγκεκριμένη θέση τουλάχιστον στο 50% του συνόλου 

των δέντρων που προέκυψαν. Η εκ των υστέρων πιθανότητα (posterior-probability) αποτελεί το 

ποσοστό της παρουσίας του κάθε κλάδου στο σύνολο των δέντρων με στατιστικά σημαντικό 

αποτέλεσμα να θεωρούνται τιμές ≥ 95 (Huelsenbeck and Ronquist, 2001). 

Για να επιβεβαιωθεί ότι οι «αλυσίδες» έχουν φτάσει σε κατάσταση σταθερότητας γύρω από μια τιμή 

πιθανοφάνειας για κάθε μια από τις εκτιμώμενες παραμέτρους έγινε αξιολόγηση του κάθε 

«τρεξίματος» στο λογισμικό Tracer (v.1.7.1, Rambaut et al., 2014), το οποίο παράγει διαγράμματα 

τιμών λογαριθμικής πιθανοφάνειας (–lnL) και μήκους δέντρου έναντι του αριθμού «γενεών». Το 25% 

των αρχικών εκτιμώμενων δέντρων απορρίφθηκε (burn-in) ώστε να αποφευχθούν τα τυχαία δέντρα 

στον υπολογισμό του τελικού. 

Οριοθέτηση των ειδών (Species Trees) 
Η εκτίμηση των ειδών Podarcis στον ελλαδικό χώρο έγινε με την χρήση δύο μπευζιανών 

μεθοδολογιών, της BPP 3.4 (Yang, 2015) και του πακέτου Stacey (Jones,2014) μέσω του BEAST2. H 

διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων οριοθέτησης έγκειται στους διαφορετικούς υπολογιστικούς 

αλγόριθμους. Στην περίπτωση της ανάλυσης STACEY στόχος είναι η δημιουργία δέντρου με τον 

ελάχιστο αριθμό ομαδοποιήσεων (MSC) με μοντέλο ειδογένεσης birth-death-collapse και χωρίς να 

απαιτείται αρχικό δέντρο (Jones et al., 2015), ενώ κατά την ΒPP η οριοθέτηση των ειδών γίνεται 

σύμφωνα με τον αλγόριθμο MCMC (Zhang, 2015). 

Το BPP 3.4 (Bayesian Phylogenetics and Phylogeography) είναι ένα πρόγραμμα για την ανάλυση 

στοιχίσεων αλληλουχιών DNA υπό το μοντέλο MSC (multispecies coalescent model) (Rannala and 

Yang, 2003; Yang, 2002), το οποίο εντοπίζεται θεωρητικά μεταξύ μοριακής φυλογενετικής και 

γενετικής  πληθυσμών. Το BPP λαμβάνει υπόψιν του τόσο την ατελή διαλογή γενεαλογικών γραμμών 

που μπορεί να έχει προκύψει εξαιτίας προγονικών πολυμορφισμών, όσο και την πιθανότητα τα 

γονιδιακά δέντρα να μην είναι σύμφωνα με το δέντρο των ειδών. Ενσωματώνει την πιθανότητα από 

διαφορετικές περιοχές του γονιδιώματος να έχουν προκύψει δέντρα γονιδίων με διαφορετικές 

τοπολογίες ή μήκη κλάδων (χρόνοι απόκλισης) και την ύπαρξη μεταλλακτικής ετερογένειας εντός του 

γονιδιώματος, παρ’ όλα αυτά προτείνεται το πυρηνικό και το μιτοχονδριακό γονιδίωμα να 

εξεταστούν χωριστά. Έτσι, εξετάστηκαν δύο σετ δεδομένων, με το μιτοχονδριακό να σχηματίζει έναν 

ενιαίο τόπο και το πυρηνικό να εξετάζεται ως 6 ανεξάρτητα εξελισσόμενοι γενετικά τόποι. Όπου 

χρειάστηκε ο εκ των προτέρων καθορισμός των ειδών για τις αναλύσεις, χρησιμοποιήθηκε ως αρχικό 

δέντρο το δέντρο που προέκυψε από την μπεϋζιανή φυλογένεση του ενωμένου σετ δεδομένων και 

ως είδη χαρακτηρίστηκαν οι κλάδοι του.  
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Χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι αναλύσεων, η Α00 και η Α11. Στην ανάλυση Α00 (species 

delimitation=0, species tree=0) εκτιμώνται οι παράμετροι του χρόνου απόκλισης ειδών και του 

μεγέθους των πληθυσμών (τs , θs)  όταν δίνεται το φυλογενετικό δέντρο (Rannala and Yang, 2003). 

Στην ανάλυση Α11 (species delimitation=1, species tree=1) χρησιμοποιούνται οι τιμές των τs και θs 

που υπολογίστηκαν και γίνεται ταυτόχρονη εκτίμηση του αριθμού των ειδών και του δέντρου ειδών, 

χωρίς αυτά να επηρεάζονται από το αρχικό δέντρο που έχει εισαχθεί ως δεδομένο (Yang and Rannala, 

2014). 

 Η κατανομή που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα BPP 3.4 είναι η Inverse Gamma, επομένως οι εκ 

των προτέρων παράμετροι, το προγονικό μέγεθος πληθυσμού (θs) και η ηλικία της ρίζας (τ0), 

προσαρμόστηκαν σε αυτή την κατανομή. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν ως αρχικές τιμές οι  

τ~ΙG(3,0.04) και θ~ΙG (3, 0.002e) και από την μέση τιμή της ρίζας που προέκυψε, η οποία εντοπίστηκε 

εντός του λογικού διαστήματος [0.001, 0.01], υπολογίστηκαν εκ νέου οι τιμές τ και θ για την ανάλυση 

Α11. Οι αναλύσεις έτρεξαν για  200.000 γενιές με δειγματοληψία ανά 5000, με το πρώτο 10% να 

απορρίπτεται.   

Η δεύτερη μέθοδος οριοθέτησης ειδών που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μέθοδος STACEY (Species Tree 

And Classification Estimation, Yarely)(Heled & Drummond, 2010) η οποία είναι ενσωματωμένη στο 

λογισμικό πακέτο του BEAST2 και χρησιμοποιεί ως μοντέλο ειδογένεσης το «birth-death-collapse 

model» (Jones et al., 2015). Μέσω της εφαρμογής BEAUti v. 2.4.0 παρήχθησαν τα αρχεία εισαγωγής 

(.xml) και θεσπίστηκαν οι παράμετροι (priors) της ανάλυσης. Τα μοντέλα νουκλεοτιδικής 

αντικατάστασης υπολογίστηκαν μέσω του PartitionFinder, θέτοντας ως προεπιλογή τα μοντέλα που 

χρησιμοποιεί το λογισμικό BEAST. Ως μοντέλο ειδογένεσης ορίστηκε το Yule model, ενώ για την 

περιγραφή του μοριακού ρολογιού χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο «Uncorrelated Lognormal Model». 

Η ανάλυση MCMC έτρεξε για 5*108 γενιές με καταγραφή αποτελέσματος ανά 5000 γενιές. 

Ακολούθησε η ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω του λογισμικού TRACER, όπου δόθηκε έμφαση 

στις τιμές ESS (Effective Sample Size), μέσω των οποίων γίνεται εκτίμηση των ανεξάρτητων δειγμάτων 

που έχουν ληφθεί και αντιπροσωπεύουν την σύγκλιση των αναλύσεων. Τιμές ΕSS που δηλώνουν 

επαρκή σύγκλιση είναι άνω του 200. Στην συνέχεια, η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων και των 

στατιστικών τους εκτιμήσεων έγινε μέσω του προγράμματος SpeciesDelimitationAnalyser (Jones et 

al., 2015). 

Εκτίμηση χρόνων απόσχισης 

Για την εκτίμηση των χρόνων απόσχισης μεταξύ των κύριων φυλογενετικών κλάδων που 

προέκυψαν από τις φυλογενετικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το ενωτικό σετ δεδομένων 

και το πακέτο *BEAST2 του μπεϋζιανού προγράμματος BEAST (Jones et al., 2015) το οποίο 

λειτουργεί με βάση τον MCMC αλγόριθμο. Χρησιμοποιήθηκαν ένα σημείο βαθμονόμησης 

(calibration points) των κλάδων ώστε να υπολογιστούν οι χρόνοι απόκλισης των υπολοίπων, ο 

διαχωρισμός του P.cretensis από το P.peloponnesiacus και το P.levendis (5-5.5 εκατομμύρια χρόνια 

πριν). Τα αρχεία εισαγωγής του BEAST κατασκευάστηκαν εφαρμογή BEAUti v.2.6.3 και οι παράμετροι 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Uncorrelated Relaxed Lognormal Molecular Clock, Yule process of 

speciation καθώς και το τυχαίο δέντρο εκκίνησης. Με χρήση του Treeannotator v.2.6.3 έγινε 

απόρριψη του 10% των παραγόμενων δέντρων και η τοποθέτηση χρόνων στα σημεία απόκλισης.  
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Αποτελέσματα 

Στατιστικά στοιχεία για τα σετ δεδομένων 
Για τις φυλογενετικές αναλύσεις σε μιτοχονδριακό επίπεδο (Cyt b και 16S rRNA) το σετ δεδομένων 

περιέχε αλληλουχίες 111 δειγμάτων και είχε συνολικό μήκος 803 ζεύγη βάσεων. Τα 79 δείγματα 

αφορούσαν άτομα του είδους P. muralis,  εκ των οποίων τα 63 υπέστησαν εργαστηριακές αναλύσεις 

στα πλαίσια αυτής της εργασίας και τα 16 προήλθαν από την βάση γενωμικών δεδομένων NCBI. Τα 

υπόλοιπα 32 δείγματα ανήκουν σε άτομα του γένους Podarcis που αλληλουχίθηκαν σε παλαιότερες 

έρευνες του εργαστηρίου.    

Η αλληλουχία του Cyt b είχε μήκος 388 ζευγών βάσεων και περιείχε το σύνολο των δειγμάτων αφού 

το μιτοχονδριακό σετ δεδομένων παρήχθησε βάση του Cytb. Για την  περιοχή αυτή που κωδικοποιεί 

το κυτόχρωμα β, δεν εντοπίστηκαν ελλειψεις, ενθέσεις ή κωδικόνια λήξης. Πολυμορφικές φάνηκε 

πως ήταν οι 155 θέσεις (39,9%), με τις 137 εξ αυτών να είναι πληροφοριακές υπό το κρητήριο της 

φειδωλότητας (35,3%). Εάν εστιάσουμε στα άτομα της P. muralis οι θέσεις γίνονται 87 (22,4%) και 61 

(15,7%), αντίστοιχα. Η αλληλουχία του 16S rRNA είχε μήκος 415 ζεύγη βάσεων και περιείχε 78 

αλληλουχίες από το σύνολο των δειγμάτων, καθώς σε κάποια δείγματα ήταν δύσκολος ο 

πολλαπλασιασμός του συγκεκριμένου γενετικού τόπου. Από το σύνολο των 415 θέσεων 

πολυμορφικές ήταν οι 100 (24,1%), ενώ πληροφοριακές οι 87 (20,9%). Εάν εξαιρεθούν τα άτομα των 

εξωομάδων, όπως παραπάνω, οι θέσεις θα γίνουν  49 (11,8%) και 18 (4,3%), αντίστοιχα.  

Το ενωτικό σετ δεδομένων παρήχθησε βάση αλληλουχιών που προέκυψαν από 82 δείγματα, 55 εκ 

των οποίων ανήκουν στο είδος της P. muralis και αναλύθηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας, ενώ 

οι υπόλοιπες 27 αλληλουχίες αποτελούσαν προιόντα παλαιότερων ερευνών. Όσον αφορά τους 

μιτοχονδριακούς γενετικούς τόπους, ο Cyt b παρουσίασε 154 (59,8%) πολυμορφικές και 133 (34,2%) 

πληροφοριακές θέσεις στο σύνολο των δειγμάτων, ενώ 75 (19,3%) και 55 (14,2%)  αντίστοιχα στα 

δείγματα που αφορούσαν μόνο την Podarcis muralis. O 16s παρουσίασε 91 (22%) πολυμορφικές 

θέσεις με τις 74 (17,8%)  εξ αυτών να είναι πληροφοριακές με το κρητήριο της φειδωλότητας, ενώ 

εξαιρώντας τις εξωομάδες οι θέσεις μετατράπηκαν σε  14 (3,3%) και 12 (2,9%), αντίστοιχα.  

 Όσον αφορά τους πυρηνικούς γενετικούς τόπους, ο Pod55 είχε μήκος 405 ζεύγη βάσεων, 32 (7,9% ) 

πολυμορφικές και 23 (5,7%) πληροφοριακές υπο το κρητήριο της φειδωλότητας. Ο Pod15b είχε 

μήκος 515 ζεύγη βάσεων με τις 72 (13,9%) να παρουσιάζονται πολυμορφικές και τις 48 (9,3%) 

πληροφοριακές. Ο MC1R είχε μήκος 635 ζεύγη βάσεων, 34 (5,3%) θέσεις πολυμορφικές και 20 (3,1%) 

πληροφοριακές. Ο ΝΚΤR παρουσίασε μήκος 587 ζεύγη βάσεων, 33 (5,6%) εκ των οποίων 

παρουσίασαν πολυμορφισμούς και 26 (4,4%) από αυτές ήταν πληροφοριακές. Ο Rag1 με συνολικό 

μήκος 856 βάσεων παρουσίασε πολυμορφισμό σε 47 (5,5%) θέσεις, οι 27 (3,2%) εκ των οποίων ήταν 

πληροφοριακές. Τέλος, ο UBN1 είχε τελικό μήκος 700 ζ.β με 71 (10,1%) πολυμορφικές και 43 

πληροφοριακές θέσεις (6,1%). Αν δοθεί βάση μόνο στα άτομα που ανήκουν στο είδος της P.muralis 

και εξαιρεθούν τα άτομα των εξωομάδων οι παραπάνω θέσεις θα μειωθούν και θα γίνουν: 4 (~1%) 

πολυμορφικές και 3 (0,8%) πληροφοριακές για τον Pod55, 19 (3,6%)  πολυμορφικές και 14 (2,7%) 

πληροφοριακές για τον Pod15b, 19 (3%) και 3 (0,4%) αντίστοιχα για τον MC1R, 10 (1,7%) και 6 (1%)  

για τον NKTR, 26 (3%) πολυμορφικές και 9 (1%) πληροφοριακές για τον Rag1 και 33 (4,7%) και 14 (2%) 

για τον UBN1 αντίστοιχα.   

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μέση νουκλεοτιδική σύσταση των παραπάνω αλληλουχιών.  
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Πίνακας 3. Mέση νουκλεοτιδική σύσταση ανά γενετικό τόπο. 

Γενετικός Τόπος Τ (U) C A G 

Cytb 35% 25,4% 26% 13,6% 

16s 24,9% 22,5% 33,9% 18,7% 

Pod55 32,1% 25,9% 22,1% 19,9% 

Pod15b 27,8% 24% 20,7% 27,5% 

MC1R 25,2% 35,2% 18,9% 20,7% 

NKTR 17,3% 23,4% 33,2% 26,2% 

Rag1 23,8% 22,1% 30% 24,2% 

UBN1 21,6% 39,8% 18,7% 20% 

Average Mt 30% 24% 30% 16% 

Average Nc 24,6% 28,4% 23,9% 19,8% 

 

 

Επιλογή μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης 
Βάση του προγράμματος PartitionFinder (v.2.1.1) (Lanfear et al., 2016) υπολογίστηκε το πιθανότερο 

μοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης για κάθε μπλοκ δεδομένων που δημιουργήθηκε. Κάθε 

μπλοκ μπορεί να περιέχει διαφορετικούς γενετικούς τόπους και διαφορετικές παραμέτρους, γι’ αυτό 

δεδομένα που υπάγονται στο ίδιο μοντέλο υποκατάστασης, μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικό 

μπλοκ. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα μοντέλα που επιλέχθηκαν για τις δύο φυλογενετικές αναλύσεις για 

κάθε μπλοκ και ανα σετ δεδομένων.  

 

Πίνακας 4. Τα μπλοκ δεδομένων και τα μοντέλα που τα περιγράφουν το μιτοχονδριακό σετ δεδομένων ανά ανάλυση 
(RAxML, MrBayes). 

RAxML MrBayes 

Partition Subset Best model  Partition Subset Best model  

16s, Cytb_pos1, Cytb_pos3 GTR+G   Cytb_pos1 K80+I 

Cytb_pos2 GTR+G   Cytb_pos2 GTR+G 

  Cytb_pos3, 16s GTR+G 
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Πίνακας 5. Τα μπλοκ δεδομένων και τα μοντέλα που τα περιγράφουν το σετ δεδομένων για τον γενετικό τόπο Cytb στο σετ 
δεδομένων που προέκυψε από την NCBI ανά ανάλυση (RAxML, MrBayes). 

RAxML MrBayes 

Partition Subset Best model  Partition Subset Best model  

Cytb_pos1 GTR+G   Cytb_pos1 GTR+G 

Cytb_pos2, Cytb_pos3 GTR+G   Cytb_pos2 K80+G 

  Cytb_pos3 K80+G 

 

 

Πίνακας 2. Τα μπλοκ δεδομένων και τα μοντέλα που τα περιγράφουν το πυρηνικό σετ δεδομένων (Pod55, Pod15b,  MC1R, 
NKTR, Rag1, UBN1) ανά ανάλυση (RAxML, MrBayes). 

RAxML MrBayes 

Partition Subset Best model  Partition Subset Best model  

MC1R_pos1, UBN1_pos3, 

Rag1_pos1, Pod55 

GTR+I Rag1_pos1, Pod55, Pod15b, 

NKTR_pos2, UBN1_pos3, Rag1_pos2 

K80+I 

MC1R_pos3, NKTR_pos1, Rag1_pos3, 

NKTR_pos3, Pod15b, NKTR_pos2, 

Rag1_pos2 

GTR+I MC1R_pos1 F81 

MC1R_pos2, UBN1_pos1, UBN1_pos2 GTR+I   

  MC1R_pos2 HKY + I 

    

  Rag1_pos3, MC1R_pos3, NKTR_pos3, 

NKTR_pos1 

HKY + I 

    

  UBN1_pos1, UBN1_pos2 HKY + I 
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Φυλογενετικές αναλύσεις  

Σετ δεδομένων NCBI: Cytb 
 

Από την βάση δεδομένων του NCBI ανακτήθηκαν αλληλουχίες που αφορούσαν τον γενετικό τόπο 

Cytb  σε άτομα P.muralis  από διαφορετικές περιοχές της κατανομής της, με την πλειοψηφία να 

αφορούν ευρωπαϊκές περιοχές. Δημιουργήθηκε ένα σετ δεδομένων περιεκτικότητας 514 δειγμάτων 

Podarcis muralis (Outgroup: Podarcis siculus) και μήκους 474 bp.  

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το δέντρο που προέκυψε από την φυλογενετική ανάλυση, με 

τις τιμές υποστήριξης να αναγράφονται στους κλάδους. Προκειμένου να είναι πιο ευανάγνωστο και 

να μπορούν να βγουν ευκολότερα συμπεράσματα για την κατανομή της, τα δείγματα που ανήκουν 

σε κλάδους με υψηλές υποστηρίξεις ομαδοποιήθηκαν και σε κάθε γκρουπ δόθηκε η ονομασία της 

περιοχής προέλευσης των δειγμάτων. Με πράσινο επισημάνθηκαν τα γκρουπ ελληνικής κατανομής.  

 

 

Εικόνα 6. Φυλογενετικό δέντρο για το σετ δεδομένων της P.muralis από δεδομένα της NCBI. Παράχθηκε από μπεϋζιανή 
ανάλυση και αναγράφονται οι τιμές posterior probabilities/ bootstrap supports. Με πράσινο είναι τα δείγματα ελληνικής 
κατανομής. 
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Μιτοχονδριακό σετ δεδομένων  
Από το σετ δεδομένων που περιείχε την ένωση των δύο μιτοχονδριακών γενετικών τόπων, του Cyt b 

και του 16s rRNA, προέκυψαν ίδιες τοπολογίες από τις δυο αναλύσεις, με μικρές διαφοροποιήσεις 

στην θέση εσωτερικών κλάδων με χαμηλές υποστηρίξεις. Το μιτοχονδριακό δέντρο που προέκυψε 

με την μπεϋζιανή ανάλυση, έπειτα από την απόρριψη του 25% των αρχικών δέντρων (burn-in: 0.25) 

είχε μέση τιμή μέγιστης πιθανοφάνειας lnL= - 6073.76 (ESS=8221), ενώ το προκύπτον από την 

ανάλυση μέγιστης πιθανοφάνειας δέντρο είχε lnL= -5914.66 (BIC score= 13608.43). Αρχικά, φαίνεται 

πως η P.muralis είναι πιο συγγενική με είδη του Ιταλικού κλάδου, παρά με αυτά του βαλκανικού, 

ωστόσο με μη στατιστικά σημαντική υποστήριξη.  

 Τα υπόλοιπα είδη του γένους σχηματίζουν ένα καλά σχηματιζόμενο, σύμφωνο με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία (Poulakakis etal., 2003) και ισχυρά υποστηριζόμενο κλάδο που περιέχει τα άτομα της 

ομάδας P.erhardii (Poulakakis etal., 2003) και εντός αυτού σχηματίζονται κλάδοι με τα άτομα του 

P.cretensis (p.p=1, b.s=0.98), P.levendis (p.p=1, b.s=100), P. erhardii (p.p=1, b.s=100) και 

P.peloponnesiacus (p.p=0.98, b.s=67). Ο κλάδος του P.cretensis χωρίζεται σε τρείς ισχυρά 

υποστηριζόμενους κλάδους σύμφωνους με την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Spilani, 2019), με τον ένα  

να περιέχει άτομα της Δυτικής ομάδας 1 (p.p=1, b.s=100), τον άλλον να περιέχει άτομα της Δυτικής 

ομάδας 2 (p.p=1, b.s=87) και τον τρίτο άτομα των ανατολικών νησίδων της Δυτικής Ομάδας 2 (p.p=1, 

b.s=100). Ο κλάδος της P.erhardii χωρίζεται σε 2 κλάδους, ο ένας εκ των οποίων είναι καλά 

υποστηριζόμενος(p.p=1, b.s=99) με άτομα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ ο άλλος περιέχει άτομα των 

νησιών του Αιγαίου, με μη στατιστικά σημαντική υποστήριξη. Ακόμα, ο κλάδος τoυ 

P.peloponnesiacus χωρίζεται σε αυτόν της δυτικής (p.p=1, b.s=99) και σε αυτόν της ανατολικής 

Πελοποννήσου (p.p=1, b.s=97). Τα υπόλοιπα άτομα του γένους ομαδοποιούνται σε καλά 

υποστηριζόμενους κλάδους, χωρίς όμως η μεταξύ τους θέση να υποστηρίζεται στατιστικά. Έτσι, 

σχηματίζεται ένας κλάδος με άτομα P.ionicus (p.p=1, b.s=100), ένας κλάδος P.tauricus (p.p=1, 

b.s=100), ένας κλάδος P.gaigeae (p.p=1, b.s=100) και ένας κλάδος P.melisselensis (p.p=1, b.s=100). Ο 

κλάδος με τα άτομα της P.milensis (p.p=1, b.s=100) εμφανίζεται να είναι ο πρώτος που διαχωρίζεται 

εντός της τοπολογίας των βαλκανικών ειδών, ωστόσο η υποστήριξη της τοπολογίας του είναι χαμηλή.    

Εντός της P.muralis εμφανίζονται 8 κύριες ομάδες, τα δείγματα των οποίων παρουσιάζουν 

γεωγραφική συνάφεια γι’ αυτό και κάθε κλάδος ονομάστηκε βάση περιοχής. Η πρώτη στατιστικά 

σημαντική ομάδα, μόνο βάση της μπεϋζιανής ανάλυσης ωστόσο, είναι αυτή των ατόμων της 

Κεντρικής Ελλάδας (p.p=0.99, b.s=21) με τον γειτονικό της κλάδο να περιέχει άτομα της 

Πελοποννήσου (p.p=0.95, b.s=45). Ο κόμβος μεταξύ αυτών των δύο κλάδων υποστηρίζεται 

στατιστικά από την μπεϋζιανή ανάλυση (p.p=1, b.s=55). Έπειτα εντοπίζεται ο κλάδος των ατόμων της 

Βόρειας Ελλάδας (p.p=0.96, b.s=67)και ο κλάδος ατόμων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (p.p=0.82, 

b.s=n.a) ο οποίος δεν σχηματίστηκε ως ενιαίος κλάδος κατά την ανάλυση μέγιστης πιθανοφάνειας. 

Με ισχυρή στατιστική υποστήριξη εντοπίζεται ο κλάδος που απαρτίζεται από άτομα της Θεσσαλίας 

(p.p=1, b.s=94), όπως και ο κλάδος των ατόμων της Σαμοθράκης (p.p=1, b.s=100). Τέλος, ο κλάδος με 

άτομα της Κεντρικής Ελλάδας και Ηπείρου υποστηρίζεται βάση της μπεϋζιανής ανάλυσης, αλλά η 

μορφή που έχει δεν στηρίζεται από την ανάλυση της μέγιστης πιθανοφάνειας (p.p=0.98, b.s=n.a)  η 

οποία εντάσσει εντός του τον κλάδο με τα άτομα από την περιοχή Βίτσι (Βόρεια Ήπειρος). Επίσης, 

διακρίνεται η μονοφυλετικότητα του κλάδου των ατόμων της Ηπείρου (p.p=1, b.s=89). Κατά την 

μπεϋζιανή ανάλυση, φαίνεται πως ο κλάδος από Βίτσι είναι ο πιο διαφοροποιημένος εντός του 

είδους P.muralis, ωστόσο λόγω της μικρής υποστήριξης (p.p=0.84, b.s=67), του μικρού αριθμού 

δειγμάτων και της χρήσης μόνο των μιτοχονδριακών γενετικών τόπων, δεν μπορεί να προκύψει 

κάποιο συμπέρασμα για αυτόν τον κλάδο.    
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Εικόνα 7. Φυλογενετικό δέντρο για το μιτοχονδριακό σετ δεδομένων που προέκυψε από την μπεϋζιανή ανάλυση. Πάνω 
στους κλάδους αναφέρονται οι τιμές υποστήριξης από τις δύο μεθόδους  BI/ ML (posterior probabilities/bootstrap support), 
σε περίπτωση ασυμφωνίας: n.a. 
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Ενωτικό σετ δεδομένων (Concatenated tree) 
Από το σετ δεδομένων που περιείχε την ένωση των μιτοχονδριακών και πυρηνικών τόπων 

προέκυψαν ίδιες τοπολογίες από τις δυο αναλύσεις, με μικρές διαφοροποιήσεις στην θέση μεταξύ 

εσωτερικών κλάδων με χαμηλές υποστηρίξεις. Το συναινετικό δέντρο που προέκυψε με την 

μπευζιανή ανάλυση, έπειτα από την απόρριψη του 25% των αρχικών δέντρων (burn-in: 0.25) είχε 

μέση τιμή μέγιστης πιθανοφάνειας lnL= - 14146.09 και , ενώ το προκύπτον από την ανάλυση μέγιστης 

πιθανοφάνειας δέντρο είχε lnL= -13982.93 (BIC score= 29951).                Οι σχέσεις μεταξύ των ειδών 

Podarcis είναι οι αναμενόμενες βάσει βιβλιογραφίας (Psonis etal. 2021) και φαίνεται καθαρά η 

στενότερη σχέση της P.muralis με είδη του Ιταλικού κλάδου (p.p=1, b.s=89), παρά με του βαλκανικού. 

Στα δείγματα του βαλκανικού κλάδου εντοπίζονται δυο μεγάλες ομαδοποιήσεις που 

αντικατοπτρίζουν τις ομάδες P.tauricus (p.p=1, b.s= 97) και P.erhardii (p.p=1, b.s=100). Η ομάδα 

P.tauricus περιλαμβάνει πέρα από το ομώνυμο, τα είδη Podarcis ionicus, Podarcis milensis, Podarcis 

melisellensis και Podarcis gaigeae. Εντός του κλάδου των ατόμων του P.tauricus, σχηματίζονται δύο 

στατιστικά σημαντικές ομαδοποιήσεις με αβεβαιότητα σε σχέση με τις μεταξύ τους θέσεις (p.p=0.78, 

b.s=81). Οι δύο αυτές ομάδες είναι η ομάδα του είδους P.ionicus (p.p=1, b.s=100), που έχει αναχθεί 

πρόσφατα σε είδος (παλαιότερα εντασσόταν στο P.tauricus) περιέχοντας άτομα δυτικής κατανομής 

και το είδος P.tauricus (p.p=1, b.s=100)(Psonis, 2017). Εντός του P.ionicus εντοπίζονται καλά 

υποστηριζόμενοι κλάδοι, σύμφωνοι με την κατηγοριοποίηση του είδους σε 5 υποκλάδους (Psonis, 

2017), χωρίς ωστόσο να εκπροσωπούνται όλοι οι κλάδοι στο σετ δεδομένων, καθώς κάτι τέτοιο 

ξεφεύγει του πλαισίου της εργασίας. Η ομάδα Podarcis erhardii (p.p=1, b.s=100) περιέχει τα είδη 

P.cretensis (p.p=1, b.s=100), P.peloponnesiacus(p.p=1, b.s=87), P.levendis(p.p=1, b.s=100) και 

P.erhardii (p.p=1, b.s=100). Εντός του κλάδου του P.cretensis, σχηματίζονται τρεις στατιστικά 

σημαντικοί κλάδοι. O ένας κλάδος περιέχει άτομα των Ανατολικών νησίδων (p.p=1, b.s=95), ο 

δεύτερος της Δυτικής Ομάδας 2 (p.p=1, b.s=98) και  ο τρίτος της Δυτικής ομάδας 1 (p.p=1, b.s=100), 

βάση των ονομασιών που έχουν δοθεί από την παρούσα βιβλιογραφία (Spilani, 2019). Όσον αφορά 

το P.peloponnesiacus σχηματίζονται δύο κύριοι κλάδοι, ένας της δυτικής (p.p=1, b.s=100)  και ένας 

της ανατολικής Πελοποννήσου(p.p=1, b.s=100)(Spilani, 2019). Εντός της Δυτικής ομάδας 

εμφανίζονται ακόμη δύο καλά υποστηριζόμενοι κλάδοι, αλλά λόγω του μικρού αριθμού δειγμάτων 

δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε παραπάνω. Ακολουθεί ο κλάδος της P.levendis (p.p=1, b.s=100) και 

της P.erhardii(p.p=1, b.s=100). Εντός της P.erhardii, εντοπίζονται δύο βασικές ομαδοποιήσεις, με την 

μία να περιέχει άτομα των νησιών του Αιγαίου (p.p=1, b.s=74)  και την άλλη άτομα της ηπειρωτικής 

Ελλάδας (p.p=1, b.s=100)(Psonis, 2021).                             Εντός της P.muralis εμφανίζονται 6 

ομαδοποιήσεις των δειγμάτων με καλές υποστηρίξεις.  Μεταξύ των δειγμάτων του κάθε κλάδου 

εντοπίζεται γεωγραφική συνάφεια, γι’ αυτό κάθε κλάδος ονομάστηκε βάση περιοχής. Οι ομάδες 

αυτές είναι τα άτομα της Ουκρανίας (p.p=1, b.s=99), της Σαμοθράκης (p.p=1, b.s=97),της 

Θεσσαλίας(p.p=1, b.s=91) και της Βόρειας Ελλάδας (p.p=0.96, b.s=43), που περιλαμβάνει άτομα της 

Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ακόμα, σχηματίζεται ένας κλάδος με άτομα της Κεντρικής 

Ελλάδας και της Ηπείρου(p.p=1, b.s=93), εντός του οποίου ο κλάδος με άτομα της Ηπείρου στηρίζεται 

στατιστικά από την μπεϋζιανή ανάλυση(p.p=1, b.s=66) . Επαγωγικά εμφανίζεται η ομάδα των ατόμων 

με άτομα της Κεντρικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου με χαμηλή υποστήριξη και από τις  δύο με 

τις δύο μεθόδους προσέγγισης(p.p=0.85, b.s=26). Οι υποστηρίξεις των περισσότερων κλάδων της 

P.muralis είναι υψηλές, όχι όμως και οι θέσεις μεταξύ τους. Η τοπολογία που σχηματίζεται δείχνει 

πως εντός του είδους αρχικά διαφοροποιήθηκαν τρείς γενεαλογικές γραμμές, αυτή της Σαμοθράκης, 

που εντοπίζεται πιο συγγενική με άτομα της Ουκρανίας, απ’ ότι με τα υπόλοιπα ελληνικά δείγματα 

χωρίς ωστόσο στατιστικά σημαντική υποστήριξη, αυτή των ατόμων της Βόρειας Ελλάδας και αυτή 

που γεωγραφικά κατανέμεται στην Κεντρική Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ήπειρο και την 

Πελοπόννησο, χωρίς σημαντική στατιστική υποστήριξη.  
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Εικόνα 8. Φυλογενετικό δέντρο για το ενωτικό σετ δεδομένων που προέκυψε από την μπεϋζιανή ανάλυση. Πάνω στους κλάδους 
αναφέρονται οι τιμές υποστήριξης από τις δύο μεθόδους  BI/ ML (posterior probabilities/bootstrap support), σε περίπτωση ασυμφωνίας: 

n.a. 
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Σύνοψη αποτελεσμάτων φυλογένεσης 
Συγκρίνοντας τις δύο μεθόδους φυλογένεσης, κλάδοι που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση με τις δύο προσεγγίσεις (BI: > 0.95 posterior probabilities, Raxml: > 0.75 bootstrap 

support), αλλά και στα δύο σετ δεδομένων (Mt=μιτοχονδριακό, Conc=ενωτικό) είναι οι δύο 

ακόλουθοι: 

- Ο κλάδος της Θεσσαλίας (Μt: 1/ 94, Conc: 1/91) 

- Ο κλάδος της Σαμοθράκης (Μt: 1/100, Conc: 1/ 97) 

Οι κλάδοι που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση και στα δύο σετ δεδομένων, 

αλλά μόνο στην μπεϋζιανή ανάλυση είναι οι εξής: 

- Ο κλάδος της Πελοποννήσου ( Μt: 0.95, Conc: 1) 

- Ο κλάδος της Βορείου Ελλάδος ( Μt: 0.96, Conc: 0.96) 

- O κλάδος της Θεσσαλίας (Μt: 1, Conc: 1) 

- Ο κλάδος της Δυτικής-Κεντρικής Ελλάδας (Mt: 0.98, Conc: 1) που στην περίπτωση του 

ενωτικού σετ περιλαμβάνει έναν κλάδο δύο ατόμων από το Βίτσι, ενώ στου μιτοχονδριακού 

ο κλάδος αυτός εντοπίζεται εξωτερικά του  

- Ο κλάδος της Ηπείρου (Μt: 1, Conc:1)  

Επίσης, οι σχέσεις μεταξύ αυτών των κλάδων δεν είναι οι ίδιες για τα δύο σετ δεδομένων. Στην 

περίπτωση του ενωτικού σετ σχηματίζονται τρείς κύριοι κλάδοι, με τον πρώτο κόμβο να δίνει τρείς 

κλάδους, αυτούς της Κ.Ελλάδας-Πελοποννήσου, της Κ.Ελλάδας-Ηπείρου και της Θεσσαλίας, τον 

επόμενο κόμβο να δίνει τον κλάδο της Β. Ελλάδας και τον τρίτο κόμβο να δίνει τον κλάδο της 

Σαμοθράκης και τον κλάδο των ουκρανικών δειγμάτων. Στην περίπτωση του μιτοχονδριακού σετ η 

πιο εσωτερική ομαδοποίηση που σχηματίζεται είναι αυτή της Κεντρικής Ελλάδας-Πελοποννήσου, 

που βάση της μπεϋζιανής ανάλυσης οι δύο αυτοί κλάδοι έχουν στατιστικά σημαντική διάκριση. Στις 

υπόλοιπες ομαδοποιήσεις το δέντρο έχει τη μορφή χτενιού, με αβέβαιες τις θέσεις μεταξύ των 

κλάδων της Βορείου Ελλάδας, Ευρώπης, Θεσσαλίας, Σαμοθράκης και του εσωτερικού κλάδου που 

περιεγράφηκε παραπάνω. Ο κλάδος με άτομα από το Βίτσι και ένα άτομο της κοντινής περιοχής του 

Αγ.Γερμανού, φαίνεται πως είναι ο πρώτος που διαφοροποιείται από τα άτομα του είδους, κάτι το 

οποίο δεν παρατηρείται στο ενωτικό σετ. Η κεντρική διαφορά μεταξύ μιτοχονδριακού και ενωτικού 

σετ δεδομένων είναι η θέση του κλάδου της Θεσσαλίας, ο οποίος ενώ εμφανίζεται ισχυρά 

μονοφυλετικός, στην περίπτωση του μιτοχονδριακού εμφανίζεται εκτός του κλάδου των υπόλοιπων 

δυτικό-κεντρικών πληθυσμών, ενώ στο ενωτικό σετ βρίσκεται  ομαδοποιείται μαζί τους. Ωστόσο, η 

χαμηλή υποστήριξη αυτής της τοπολογίας δεν μας αφήνει να επεκταθούμε περαιτέρω σε αυτή την 

διαφοροποίηση 

Στην εικόνα 9 παρουσιάζεται ο χάρτης με τις περιοχές προέλευσης των δειγμάτων με διαφορετικό 

χρώμα ανά φυλογενετική ομαδοποίηση για την καλύτερη κατανόηση της κατανομής των 

γενεαλογικών γραμμών.  
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Εικόνα 9. Χάρτης με την χωρική κατανομή των γενεαλογικών γραμμών που προέκυψαν απο την φυλογενετική ανάλυση. 

Εκτίμηση γενετικών αποστάσεων 
Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των υπό εξέταση αλληλουχιών εκτιμήθηκαν βάση του μοντέλο των 

Tamura & Nei (Tamura & Nei 1993) με τη βοήθεια του προγράμματος MEGAΧ (Kumar et al. 2001).  

Οι απόκλιση των αλληλουχιών ανά ζεύγος (pairwise distances) εντός του μιτοχονδριακού σετ 

δεδομένων κυμάνθηκε από 0 – 24,2% για τον γενετικό τόπο Cyt b και από 0- 13% για τον 16S. Όσον 

αφορά το πυρηνικό σετ δεδομένων, το εύρος της απόκλισης των αλληλουχιών ανά ζεύγος ήταν για 

το Pod55 0 - 3,31%, για τον Pod15b 0 - 5,11%, για τον MC1R 0 – 1,87%, για το NKTR 0 – 4,71%, για τον 

Rag1 0 – 2,45% και 0 – 5,74% για τον UBN1. 

Μεταξύ των υπό μελέτη ειδών του γένους Podarcis οι γενετικές αποστάσεις για το μιτοχονδριακό σετ 

δεδομένων κυμαίνονται από 6-20% για το Cyt b και από 2 – 13% για το 16s. Για το πυρηνικό σετ 

δεδομένων, το εύρος της γενετικής απόστασης για το Pod55 είναι 0-3,31%, για το Pod15b 0-4,57% , 

για το MC1R από 0-1,49%, για το ΝΚΤR από 0-2,81%, για το Rag1 από 0,04 - 1,89% και για το UBN1 

από 0,09 - 3,86%. 

Εστιάζοντας στους κλάδους εντός του είδους της P.muralis, υπολογίστηκαν οι γενετικές αποστάσεις 

μεταξύ τους. Συνολικά, στο ενωτικό σετ δεδομένων η γενετική απόσταση μεταξύ των κύριων 

γενεαλογιών κυμαίνεται μεταξύ 0,38 – 2,23%, με την μεγαλύτερη γενετική απόσταση να 

παρατηρείται μεταξύ των ατόμων της Σαμοθράκης και της Θεσσαλίας και την μικρότερη μεταξύ των 

ατόμων της Ηπείρου και της Βόρειας Ηπείρου (άτομα από Βίτσι). Παρατηρείται πως ο πληθυσμός της 

Σαμοθράκης παρουσιάζει πολύ υψηλές τιμές γενετικής απόστασης στο μιτοχονδριακό του 

γονιδίωμα, σε σχέση με τις υπόλοιπες γενεαλογικές γραμμές. Συγκρίνοντας τις γενετικές αποστάσεις 

μεταξύ ειδών του γένους και μεταξύ των υποομάδων της P.muralis βλέπουμε έντονη ενδοειδική 

διαφοροποίηση της τάξης του είδους σε ορισμένες περιπτώσεις.  
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Πίνακας 6. Γενετικές αποστάσεις μεταξύ των κύριων κλάδων εντός της P.muralis που προέκυψαν από τις φυλογενετικές 
αναλύσεις. Κάτω αριστερά αναγράφονται οι γενετικές αποστάσεις βάση των πυρηνικών δεδομένων. Πάνω δεξιά 
αναγράφονται οι γενετικές αποστάσεις βάση μιτοχονδριακών δεδομένων. Με κόκκινο αναγράφονται οι υψηλότερες και 
με πράσινο οι χαμηλότερες τιμές. Οι γενετικές αποστάσεις του P.tauricus δίνονται για λόγους σύγκρισης 
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3,58% 3,97% 3,10% 1,10% 3,09% 3,80% 5,68% 4,01% 14,27% 

Κεντρική Ελλάδα 0,27% 
 

4,27% 1,94% 3,24% 5,02% 4,55% 6,19% 5,21% 15,29% 

Θεσσαλία 0,25% 0,27% 
 

3,72% 3,40% 4,69% 4,12% 6,45% 5,47% 16,36% 

Πελοπόννησος 0,28% 0,20% 0,26% 
 

2,85% 4,74% 4,13% 5,39% 4,54% 13,86% 

Δυτική/Κεντρική 

Ελλάδα 

0,18% 0,24% 0,22% 0,21% 
 

2,79% 3,19% 5,01% 3,83% 13,59% 

Βόρεια Ήπειρος 0,15% 0,28% 0,22% 0,29% 0,18% 
 

4,35% 5,48% 5,40% 16,64% 

Βόρεια Ελλάδα 0,54% 0,70% 0,63% 0,77% 0,70% 0,50% 
 

4,48% 5,35% 15,17% 

Σαμοθράκη 0,51% 0,43% 0,51% 0,42% 0,50% 0,49% 0,59% 
 

6,29% 18,32% 

Ευρώπη 0,38% 0,41% 0,40% 0,41% 0,41% 0,39% 0,49% 0,39% 
 

15,42% 

P.tauricus 1,92% 1,96% 2,20% 1,97% 1,94% 1,94% 2,19% 2,05% 1,83% 
 

 

 

 

Εστιάζοντας στις γενετικές αποστάσεις του ενωτικού σετ δεδομένων μεταξύ των ειδών του γένος 

Podarcis φαίνεται πως τα είδη του Ιταλικού κλάδου, P.siculus και P.waglerianus, είναι τα πιο 

απομακρυσμένα από τα υπόλοιπα (P.siculus: 4,46 - 6,4, P.waglerianus: 4,17 – 6,42), ενώ η μεταξύ 

τους γενετική απόσταση είναι της τάξης του 2,2%. Η μεγαλύτερη γενετική απόσταση εντοπίζεται 

μεταξύ της P.muralis και P.gaigeae (7,28%), ενώ η μικρότερη μεταξύ των πληθυσμών των P.cretensis 

ομάδων (0,74%).  

Γενικά, παρατηρείται εντονότερη γενετική διαφοροποίηση εντός της υποομάδας P.tauricus, απ’ότι 

της P.erhardii και έντονη γενετική απόσταση της P.muralis από όλα τα εξεταζόμενα είδη.   
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Πίνακας 7. Γενετικές  αποστάσεις μεταξύ των εξεταζόμενων ειδών του γένους Podarcis. Πάνω δεξιά απεικονίζονται οι γενετικές αποστάσεις 
που υπολογίστηκαν στο μιτοχονδριακό σετ δεδομένων, ενώ κάτω αριστερά στο πυρηνικό. 
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Αποτελέσματα οριοθέτησης ειδών 
Από την ανάλυση του πακέτου STACEY(Jones, 2016)  με χρήση του προγράμματος *BEAST (Heled & 

Drummond, 2010) προκύπτει το δέντρο που απεικονίζεται στην εικόνα 1. Η  ανάλυση τερματίστηκε 

με ESS= 141 (posterior) (chainlenght= 4*108) , mean likelihood= -13748.49. Η ανάλυση θεωρείται πως 

έχει συγκλίνει αποτελεσματικά με τιμές ESS> 200. 

Η τοπολογία μεταξύ των ειδών του γένους Podarcis παρουσιάζεται η ίδια όπως και στις 

φυλογενετικές αναλύσεις για το ενωτικό σετ δεδομένων που σχολιάστηκε παραπάνω. 

Αναγνωρίζονται συνολικά 12 είδη με collapse height= 0.03, με την ανάλυση να αντιμετωπίζει ως ένα 

είδος τα είδη του ιταλικού κλάδου P.siculus και P.waglerianus. Ως είδος αναγνωρίστηκε και το P. 

melisellensis το οποίο ωστόσο δεν εντοπίζεται στον ελλαδικό χώρο, επομένως τα είδη που 

αναγνωρίζονται από τις αναλύσει ότι εντοπίζονται στην Ελλάδα είναι 10 είδη.  

 Βάσει του δέντρου ειδών που προέκυψε, εμφανίζεται ως καλά υποστηριζόμενος κλάδος αυτός της 

ομάδας των P.erhardii (p.p=1) όπου εντοπίζονται 5 είδη (p.p=0.99-1), το P.cretensis, P.levendis, 

P.erhardii_Mainland, P.erhardii_Aegean και P.peloponnesiacus. Οι διακριτές γενεαλογίες εντός του 

P.erhardii υποστηρίζονται από προηγούμενες μελέτες (Psonis etal., 2021, Spilani etal., 2019), με την 

ίδια ακριβώς ομαδοποίηση στα δείγματα. Εντός του P.peloponnesiacus υποστηρίζονται δύο 

διακριτές γενεαλογίες, με την μια να περιέχει δείγματα της ανατολικής και η άλλη της δυτικής 

Πελοποννήσου.  

Η τοπολογία μεταξύ των κλάδων της ομάδας των P.tauricus δεν υποστηρίζεται ισχυρά, ωστόσο 

υποστηρίζεται η ύπαρξη 5 διακριτών ειδών, του P.tauricus, P. ionicus, P.gaigeae, P.milensis και 

P.melisellensis (p.p= 0.97 -1). Τα παραπάνω είδη αναγνωρίζονται και από προηγούμενες μελέτες 

(Poulakakis et al., 2003; Poulakakis et al., 2005b).Εντός του κλάδου της P.muralis (p.p=1) εντοπίζονται 

4 ισχυρά υποστηριζόμενοι κλάδοι, ωστόσο η χαμηλή στατιστική υποστήριξη της ανάλυσης δεν 

καθιστά αυτή την ομαδοποίηση απόδειξη για την ύπαρξη ειδών εντός του είδους της P.muralis. Ο 

πρώτος κλάδος περιέχει άτομα της δυτικής και κεντρικής Ελλάδας και συγκεκριμένα των περιοχών 

της Ηπείρου, της Βορείου Ηπείρου (Βίτσι), της Κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της 

Πελοποννήσου (p.p=1). Ο δεύτερος κλάδος περιέχει τα άτομα της βορείου Ελλάδας (p.p=1) και ο 

τρίτος της Σαμοθράκης (p.p=1). Ο τελευταίος κλάδος περιέχει άτομα της ουκρανικής κατανομής της 

P.muralis (p.p=1). Σημειώνεται πως η διάκριση αυτών των κλάδων ήταν εμφανής στις φυλογενετικές 

αναλύσεις που παρουσιάστηκαν προηγουμένως.  
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Εικόνα 10. Δέντρο ειδών που προέκυψε από την ανάλυση του STACEY BEAST2 με απεικόνιση των τιμών των posterior 
probabilities. 
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Από την ανάλυση Α11 με χρήση του προγράμματος BPP για το σετ δεδομένων που περιείχε το σύνολο 

των γενετικών τόπων που αναλύθηκαν προέκυψε πως ο αριθμός των ειδών που υποστηρίζεται 

καλύτερα εντός του σετ ανέρχεται στα 20 είδη (posterior probability=0.36), με την prior probability 

να είναι χαμηλή (=0.06).  

Τα είδη τα οποία στηρίζει η συγκεκριμένη ανάλυση είναι 15 (p.p >0.95) (Rannala and Yang, 2013).  Τα 

είδη που αναγνωρίζονται ως διακριτά (p.p > 0.95) είναι τα P.peloponnesiacus2 (West), P.erhardii1 

(Aegean), P.erhardii2 (Mainland),  P.peloponnesiacus1 (East), P.levendis, P.muralis N.Greece, 

P.melisellensis, P.gaigeae, P.ionicus, P.muralis C.Greece and Peloponnisos, P.milensis, P.muralis 

Samothraki, P.muralis Europe, P.muralis Epirus και P. muralis Thessaly.  

Παρακάτω θα σχολιαστούν κάποιες από τις ομαδοποιήσεις που είχαν μικρότερες τιμές ύστερης 

πιθανότητας, αλλά το δειγματοληπτικό τους μέγεθος δεν είναι επαρκές για εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Αμέσως μετά τα δυνατά υποστηριζόμενα είδη έρχεται η ομαδοποίηση των 

P.tauricus και P.tauricus thasopoula, ωστόσο το μικρό μέγεθος της πιθανότητας πιθανόν 

αιτιολογείται από τα λίγα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ομάδα, καθώς 

βιβλιογραφικά έχει αποδειχθεί πως άτομα αυτών των περιοχών ανήκουν στον ίδιο καλά 

υποστηριζόμενο κλάδο (Psonis, 2017). Στη συνέχεια, ομαδοποιούνται τα P.waglerianus με τα 

P.siculus. Επίσης, υπάρχει ομαδοποίηση των ατόμων που υπάγονται στο είδος P.cretensis, όπως είναι 

αναμενόμενο, αλλά η χαμηλή υποστήριξη του ως διακριτό είδος ίσως οφείλεται στην έντονη 

ενδοειδική διαφοροποίηση που έχουν αποκαλύψει άλλες μελέτες (Spilani, 2019).  

Συνοπτικά, έντονα υποστηρίζεται η ύπαρξη 15 διακριτών ειδών βάση του ενωτικού σετ δεδομένων. 

Αν τα είδη P.cretensis, P.siculus, P.waglerianus, P.tauricus είχαν εκπροσωπηθεί με παραπάνω 

δείγματα θα αναμέναμε να περιγραφούν ως διακριτά είδη από το πρόγραμμα. Βάση του δέντρου 

ειδών που προέκυψε από την ανάλυση, φαίνεται καθαρά η αυστηρή ενοποίηση των ομάδων 

P.tauricus – P.tauricus thasopoula, P.cretensis W1 – P.cretensis Eisl, P.muralis N.Epirus – P.muralis 

WCGreece.            
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 Στην εικόνα 11 παρουσιάζεται ο χάρτης των περιοχών προέλευσης των δειγμάτων με διαφορετικό 

χρώμα για κάθε διακριτή γενεαλογική γραμμή που προέκυψε κυρίως από την ανάλυση του STACEY 

προγράμματος. 

 

 

Εικόνα 11. Χάρτης με την χωρική κατανομή των γενεαλογικών γραμμών όπως προέκυψαν από την ανάλυση οριοθέτηση 
ειδών.                                            
 

Μοριακή Χρονολόγηση 
Με χρήση του προγράμματος STARBEAST2 προέκυψε το δέντρο βαθμονόμησης των χρόνων 

απόκλισης για το σύνολο των γενετικών τόπων που χρησιμοποιήθηκαν. Ως διακριτοί κλάδοι 

εισήχθησαν οι κλάδοι που προέκυψαν από την οριοθέτηση ειδών, έστω και αυτοί με χαμηλές 

υποστηρίξεις, ώστε να φανεί το πιθανό χρονικό πλαίσιο της διαφοροποίησης τους εντός του 

ελλαδικού χώρου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν είχαν ικανοποιητικές τιμές ESS (ESSposterior= 

150), που σημαίνει πως η σύγκλιση της ανάλυσης δεν είναι σίγουρη και ίσως η τοπολογία του 

δέντρου να μην είναι η πραγματική. Ωστόσο, οι τιμές χρονολόγησης συνάδουν με έρευνες που έχουν 

γίνει πρόσφατα πάνω στην χρονολόγηση των χρόνων απόκλισης μεταξύ των κλάδων των βαλκανικών 

ειδών του γένους (Psonis etal.,2021; Spilani etal., 2019), γεγονός που μας επιτρέπει να έχουμε μια 

ρεαλιστική πρώτη εικόνα εντός της χρονολόγησης των κλάδων της P.muralis.  
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Εικόνα 12. Οι χρόνοι απόκλισης μεταξύ των κύριων γενεαλογικών γραμμών όπως προέκυψαν από το πρόγραμμα 
STARBEAST2. 

Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος του δέντρου των χρόνων απόκλισης είναι ο κόμβος του κοινού 

προγόνου μεταξύ των Ιταλικών ειδών και των βαλκανικών ειδών ο οποίος χρονολογείται στα 11,05 

εκατομμύρια χρόνια πριν. Στη συνέχεια, βλέπουμε ότι οι κλάδοι των πληθυσμών της ανατολικής και 

της δυτικής Πελοποννήσου του P.peloponnesiacus συγκλίνουν στα 3,26 εκατομμύρια χρόνια πριν, 

ενώ οι κλάδοι των P.erhardii των Κυκλάδων και οι P.erhardii της Ηπειρωτικής χώρας εμφανίζουν κοινό 

πρόγονο στα 4,54 εκατομμύρια χρόνια πριν.  

Εντός των ελληνικών πληθυσμών του είδους της P.muralis φαίνεται πως ο πρώτος κλάδος που 

διαφοροποιείται είναι αυτός της Δυτικής-Κεντρικής Ελλάδας, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολο των 

πληθυσμών της Ηπείρου, της Β. Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Έπειτα, 

φαίνεται να ομαδοποιούνται οι κλάδοι των ουκρανικών πληθυσμών και των πληθυσμών της Βορείου 

Ελλάδας και της Σαμοθράκης με τον τελευταίο κοινό τους πρόγονο να χρονολογείται στα 1.75 

εκατομμύρια χρόνια πριν. Τέλος, η διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμών της Σαμοθράκης και 

αυτών της Βορείου Ελλάδας χρονολογείται στα 1,37 εκατομμύρια χρόνια πριν.  
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Συζήτηση 
Η συγκεκριμένη εργασία είχε ως στόχο να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την ιστορία της P.muralis 

στον ελλαδικό χώρο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα για όλους τους 

αντιπροσώπους του γένους στην ελληνική τους κατανομή. Οι φυλογενετικές αναλύσεις στα σετ 

δεδομένων, που περιείχαν περισσότερη πληροφορία για την P.muralis , η προσπάθεια οριοθέτησης 

των ειδών του γένους και η μοριακή χρονολόγηση των γενεαλογικών γραμμών που προέκυψαν μας 

δίνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της κατάστασης του γένους. Προτού περάσουμε στον 

σχολιασμό των αποτελεσμάτων, να επισημανθεί πως αμφότερες οι αναλύσεις οριοθέτησης και η 

μοριακή χρονολόγηση δεν είχαν την σύγκλιση αποτελεσμάτων που θα θεωρούσαμε ιδανική, 

επομένως τα αποτελέσματα και ο σχολιασμός τους πρέπει να προσεγγιστούν με επιφυλακτικότητα.  

Συνοπτικά, οι φυλογενετικές αναλύσεις της Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας και της Μέγιστης 

Πιθανοφάνειας δείχνουν τον διαχωρισμό των ελληνικών δειγμάτων P.muralis σε πέντε κύριες 

γενεαλογικές γραμμές, αυτές της Σαμοθράκης, της Δυτικής-Κεντρικής Ελλάδας και Ηπείρου, της 

Βορείου Ελλάδας, της Κεντρικής Ελλάδας και Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας, ενώ τα υπόλοιπα 

είδη του γένους ομαδοποιούνται με τον τρόπο που θα αναμέναμε βάση βιβλιογραφίας. Οι αναλύσεις 

οριοθέτησης καταλήγουν σε τρεις γενεαλογικές γραμμές εντός της P.muralis, με την μια να 

αποτελείται από άτομα της Σαμοθράκης, η άλλη από άτομα της Βορείου Ελλάδος και η τρίτη να 

περιέχει τα άτομα της Κεντρικής/ Δυτικής και Νότιας κατανομής. Τα υπόλοιπα είδη του γένους 

υποστηρίζονται ισχυρά, με τον εντοπισμό δύο κλάδων εντός της P.erhardii και την ομαδοποίηση της 

P.muralis με τα είδη του Ιταλικού κλάδου. Η μοριακή χρονολόγηση που έγινε βασιζόμενη σε αυτή 

την οριοθέτηση δείχνει πως οι δύο βαλκανικές ομάδες του γένους άρχισαν να διαφοροποιούνται 

περίπου στα 10 εκατομμύρια χρόνια πριν, ενώ η ενδοειδική διαφοροποίηση εντός της P.muralis 

ξεκίνησε περίπου στα 1,93 εκατομμύρια χρόνια πριν.  

Γενικές παρατηρήσεις 
Οι γενετικές αποστάσεις που παρατηρήθηκαν μεταξύ των υποομάδων της P.muralis δείχνουν πως η 

γενεαλογική γραμμή της Σαμοθράκης είναι η πιο έντονα διαφοροποιημένη με τον πληθυσμό της 

Βορείου Ελλάδας να ακολουθεί. Η μεγαλύτερη γενετική απόσταση εντοπίζεται μεταξύ των 

γενεαλογικών γραμμών της Σαμοθράκης και της Θεσσαλίας, ενώ η μικρότερη μεταξύ της Ηπείρου και 

της Β. Ηπείρου, όπως είναι αναμενόμενο. Οι γενετικές αποστάσεις των μιτοχονδριακών τόπων στα 

άτομα της Σαμοθράκης παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με τις αποστάσεις των 

υπόλοιπων ενδοειδικών ομάδων. Αυτή η αυξημένη μιτοχονδριακή γενετική απόσταση μπορεί να 

εξηγηθεί λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης του νησιού, αλλά και του περιορισμένου αριθμού 

ατόμων του αρχικού πληθυσμού κατά την εξάπλωση του είδους στο νησί της Σαμοθράκης γεγονός 

που αυξάνει τον ρυθμό εγκαθίδρυσης μεταλλαγών (Richards etal., 2017). Όπως αναμέναμε λόγω του 

γρηγορότερου ρυθμού εξέλιξης του μιτοχονδριακού γονιδιώματος παρατηρήθηκε μεγαλύτερη 

διαπληθυσμιακή και διαειδική γενετική διαφοροποίηση εντός του μιτοχονδριακού σετ δεδομένων 

σε σύγκριση με το πυρηνικό. Με φθίνοντα βαθμό διαφοροποίησης, ο οποίος αποτυπώνει σφαιρικά 

τον ρυθμό εξέλιξης του, οι γενετικοί τόποι που μελετήθηκαν κατατάσσονται ως εξής: Cytb (<24,2%), 

16s rRNA(<13%), UBN1 (<5,74%), Pod15b (<5,11%), NKTR (<4,71%), Pod55(<3,31%), Rag1 (<2,45%) 

και MC1R (<1.87%).   

Φυλογένεση και οριοθέτηση της P.muralis 
Από την φυλογενετική ανάλυση των διαφορετικών συνόλων δεδομένων για το γένος Podarcis 

προκύπτει πως το είδος της P.muralis εντοπίζεται εκτός του βαλκανικού κλάδου και πιο κοντά στον 

Ιταλικό όπως περιγράφει και η διαθέσιμη βιβλιογραφία (Psonis etal., 2021; Salvi etal., 2013; Oliverio 

etal., 1998; Giovannotti etal., 2010). Eπίσης, τα δύο δείγματα του Ιταλικού κλάδου φάνηκε να 
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σχηματίζουν έναν πολύ καλά υποστηριζόμενο κλάδο και να αντιμετωπίζονται και από τις δύο 

αναλύσεις οριοθέτησης ως ένα ενιαίο είδος, που με διερεύνηση του θέματος φάνηκε πως αυτό που 

είχε συμβεί είναι η λάθος ταυτοποίηση είδους στην NCBI βάση δεδομένων, οπότε και τα δύο 

δείγματα αντιπροσωπεύουν το P.siculus (Salvi etal., 2021).  

Παλαιότερες αλλά και πρόσφατες φυλογενετικές μελέτες που εστίαζαν κυρίως σε μιτοχονδριακούς 

γενετικούς τόπους δεν έχουν καταφέρει να διελευκάνουν την σχέση μεταξύ P.muralis και P.siculus,  

θεωρώντας το είδος P. muralis είτε ξεχωριστή ομάδα ειδών (Harris et al., 2005), είτε αδελφό τάξο του 

είδους P. siculus της Ιταλικής ομάδας ειδών ή του είδους P. raffoneae της Σικελο-αιολικής ομάδας 

ειδών (Arnold et al., 2007; Harris and Arnold, 1999). Ωστόσο, η θέση της P.muralis εντός του Ιταλικού 

κλάδου δεν αποτελεί σκοπό αυτής της εργασίας, αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι πως ο 

τελευταίος κοινός πρόγονος μεταξύ των Βαλκανικών και των Ιταλικών ειδών του γένους, εντοπίζεται 

κάπου στα 11 εκατομμύρια χρόνια πριν, αποτέλεσμα που συμφωνεί με πρόσφατες μελέτες (Psonis  

etal., 2021, Salvi etal., 2021).  

Από την υψηλή υποστήριξη και την συμφωνία της τοπολογίας των φυλογενετικών δέντρων, 

παρατηρείται έντονη ενδοειδική διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων της P.muralis, με τη διάκριση 

μεταξύ των κλάδων να αντιστοιχεί στην γεωγραφική απόσταση των πληθυσμών που εκπροσωπούν. 

Γενικά, ενώ η διάκριση των κλάδων εντός του είδους είναι ξεκάθαρη, οι μεταξύ τους σχέσεις είναι 

αβέβαιες και υπάρχουν διαφορές μεταξύ τοπολογιών στο μιτοχονδριακό σε σχέση με το ενωτικό 

σύνολο δεδομένων. Αυτό που υποστηρίζεται από τις φυλογενετικές αναλύσεις είναι η διάκριση πέντε 

διακριτών γενεαλογιών, αν εξαιρέσουμε τα άτομα ουκρανικής προέλευσης που χρησιμοποιήθηκαν 

ως μέτρο σύγκρισης. Οι κλάδοι αυτοί αφορούν τα άτομα της Σαμοθράκης, της βορείου Ελλάδας,  της  

Κεντρικής Ελλάδας και της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. 

Βλέπουμε μια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των ατόμων της Κεντρικής Ελλάδας, της Ηπείρου και της 

Πελοποννήσου, με τις ομάδες αυτές να σχηματίζουν έναν ενιαίο, αν και χαμηλά υποστηριζόμενο 

κλάδο μαζί με τα άτομα της Θεσσαλίας (στο ενωτικό σετ δεδομένων), ο οποίος υποστηρίζεται κι από 

τις αναλύσεις οριοθέτησης και θα αναφερόμαστε σε αυτόν ως κλάδο της Δ.Κ Ελλάδας.  

Η P.muralis θεωρείται πως είναι το είδος Podarcis που ήρθε τελευταία στην βαλκανική χερσόνησο, 

με την καταγωγή της να εντοπίζεται δυτικά, και συγκεκριμένα στην Ιταλική χερσόνησο (Harris, 1999) 

και πως έφτασε ήδη διαφοροποιημένο από την περιοχή προέλευσής του, μέσω της οδού των δυτικών 

Βαλκανίων (Πουλακάκης, 2003). Το γεγονός ότι δεν εντοπίζεται σε νησιά του Αιγαίου δείχνει πως 

ήρθε στον ελλαδικό χώρο μετά την διακοπή των επαφών των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα λόγω 

της ανύψωσης της θάλασσας. Η διάρρηξη της μέχρι τότε ενιαίας Αιγιίδας ξεκινά στα 11-12 

εκατομμύρια χρόνια πριν, ενώ η ολοκλήρωση του φράγματος του Αιγαίου χρονολογείται μεταξύ 12 

– 5.5 εκατομμύρια χρόνια πριν (Dermitzakis 1990) τοποθετώντας την κάθοδο της P.muralis στο νότιο 

τμήμα της βαλκανικής χερσονήσου αργότερα. Στοιχεία από την χρονολόγηση των κύριων 

γενεαλογικών γραμμών δείχνουν ότι η P.muralis ενδοειδικά άρχισε να διαφοροποιείται περίπου στα 

1.9 εκατομμύρια χρόνια πριν που σημαίνει πως οι πληθυσμοί του είδους είχαν ήδη εγκαθιδρυθεί 

επιτυχώς στο νέο τους περιβάλλον και είχε μεσολαβήσει αρκετός χρόνος για την μεταξύ τους 

απομόνωση, αν θεωρήσουμε πως η ενδοειδική τους διαφοροποίηση οφείλεται στη μεταξύ τους 

απομόνωση. 

Συνδυαστικά με τις αναλύσεις οριοθέτησης ειδών, της φυλογένεσης δειγμάτων από όλη την 

Ευρωπαϊκή κατανομή της P.muralis και της φυλογένεσης των κυρίων σετ δεδομένων, εμφανίζεται η 

διάκριση της P.muralis στην Ελλάδα σε 3 μεγάλους κλάδους, τον κλάδο της Σαμοθράκης, της Β. 

Ελλάδας και της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας που περιλαμβάνει τα άτομα της Θεσσαλίας, της 

Ηπείρου, της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Ελλάδας. Γεωλογικά, η διάκριση αυτών των κλάδων 

θα μπορούσε να εξηγηθεί από δύο κύρια γεγονότα, την απομόνωση της Σαμοθράκης από την 
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ηπειρωτική Ελλάδα και το βιογεωγραφικό φράγμα που δημιουργεί η οροσειρά της Πίνδου. Η 

απομόνωση της Σαμοθράκης είναι σχετικά πρόσφατη και φαίνεται να ξεκίνησε κατά το Πλειόκαινο 

(3,5 εκατομμύρια χρόνια πριν), αλλά ακολούθησαν συνεχείς επανασυνδέσεις με την ηπειρωτική 

χώρα που επέτρεπαν την επαφή πληθυσμών του νησιού με άτομα της ηπειρωτικής χώρας, με την 

τελευταία επαφή Σαμοθράκης- ηπειρωτικής να χρονολογείται περίπου στα 13.000 χρόνια πριν 

(Perissoratis, 2003; Andel, 1989). Όπως φαίνεται και από την φυλογενετική ανάλυση του σετ 

δεδομένων της NCBI, η γενεαλογική γραμμή της Σαμοθράκης φαίνεται να είναι πιο στενά συγγενική 

με αυτή της Τουρκίας , κι αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι η επαφή της με την ηπειρωτική χώρα 

σήμαινε επαφή με την Θράκη και τα παράλια της δυτικής Τουρκίας.  

Όσον αφορά τα δείγματα της βορείου Ελλάδας, φαίνεται πως σχηματίζουν έναν ισχυρά 

υποστηριζόμενο μονοφυλετικό κλάδο. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως εμφανίζουν τις υψηλότερες 

γενετικές αποστάσεις με τον θεσσαλικό αλλά και με τον κλάδο της Σαμοθράκης, με τους πληθυσμούς  

περιοχών δηλαδή που εντοπίζονται εγγύτερα τους. Χρονολογικά φαίνεται να διαχωρίζονται από τον 

κλάδο των ουκρανικών γενεαλογικών γραμμών γύρω στα 1.75 εκατομμύρια χρόνια πριν, ενώ έχει 

ήδη μεσολαβήσει η απομόνωση τους από τους πληθυσμούς της Δ.Κ Ελλάδας. Γύρω στα 1.37 mya 

εντοπίζεται ο τελευταίος κοινός πρόγονος των πληθυσμών Βορείου Ελλάδας και Σαμοθράκης.  

Από τα δυτικά, οι ορεινοί  όγκοι της οροσειράς της Πίνδου έχουν λειτουργήσει πολλές φορές ως 

φράγμα διεπαφής και λόγος διαφοροποίησης πολλών ειδών, και ειδικά ερπετών και αμφιβίων όπως 

τα Anguis graeca, Podarcis ionicus, Algyroides nigropunctatus, Lacerta viridis και υποειδών του είδους 

Lacerta trilineata (Valakos et al., 2008; Gvoždík et al., 2010; Sagonas et al., 2014; Marzahn et al., 2016, 

Psonis et al., 2017). Ο κλάδος της Δ.Κ. Ελλάδας, βάσει της χρονολόγησης, φαίνεται να είναι ο πρώτος 

που διαφοροποιείται εντός της P.muralis, γύρω στα 1.93 εκατομμύρια χρόνια πριν και διαχωρίζεται 

από τους πληθυσμούς της Βορείου Ελλάδας και της Σαμοθράκης. Εντός του κλάδου φαίνονται οι 

έντονες διαφοροποιήσεις των πληθυσμών της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, ενώ οι πληθυσμοί της 

Πελοποννήσου δείχνουν να είναι οι λιγότερο διαφοροποιημένοι. Σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση 

που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι το φράγμα της Πίνδου απομόνωσε τους πληθυσμούς της 

P.muralis της Ηπείρου από τους πληθυσμούς της Θεσσαλίας, οδηγώντας στην εγκαθίδρυση τοπικών 

μεταλλαγών και πληθυσμιακών διαφοροποιήσεων, όπως έχει  συμβεί στην περίπτωση των ειδών 

που αναφέρονται παραπάνω.  

Οριοθέτηση ειδών γένους Podarcis 
Τα αποτελέσματά της οριοθέτησης των ειδών και με τις δύο μεθόδους, την BPP και την STACEY, δεν 

έδειξαν ισχυρή σύγκλιση, επομένως θα τα αντιμετωπίσουμε με επιφυλακτικότητα. Διακρίθηκαν 12 

είδη στο σετ δεδομένων, ένα εκ των οποίων αποτελείται από τα ιταλικά είδη P.siculus και 

P.waglerianus που έχουν αντιμετωπιστεί ως ένα είδος από τις αναλύσεις και το άλλο αποτελείται 

από δείγματα του P.melisellensis που δεν έχει ελληνική κατανομή. Όπως αναφέρεται παραπάνω, το 

δείγμα P.waglerianus που επιλέχθηκε είχε λανθασμένα ταυτοποιηθεί ως τέτοιο στην NCBI, ενώ στην 

πραγματικότητα αποτελεί εκπρόσωπο του P.siculus (Salvi etal., 2021). Εξαιρώντας αυτά τα είδη, 

μπορούμε με φειδωλότητα να πούμε πως στον ελλαδικό χώρο της βαλκανικής χερσονήσου 

εντοπίζονται 10 είδη του γένους Podarcis. Δημιουργούνται 3 κλάδοι εντός του γένους, όπως έχει 

δειχθεί και από παλαιότερες μελέτες (Poulakakis et al., 2005a; Poulakakis et al., 2005b; Psonis et al., 

2017, Psonis et al., 2021), με τους δύο να αποτελούν βαλκανικούς κλάδους και τον τρίτο να έχει ως 

μόνο εκπρόσωπο την ιταλικής προέλευσης P.muralis. Στο δέντρο ειδών εντός της P.muralis 

εντοπίζονται με ισχυρή υποστήριξη οι τρείς κλάδοι που προαναφέρθηκαν, αλλά δεν θα μπορούσαμε 

να μιλήσουμε για διάκριση σε είδη χωρίς εκτενέστερη έρευνα.   



47 
 

Ο πρώτος βαλκανικός κλάδος είναι αυτός της ομάδας των P.erhardii που αποτελείται από τα είδη 

P.cretensis, P.peloponnesiacus, P.levendis και P.erhardii, με τον τελευταίο κοινό πρόγονο των δύο 

βαλκανικών κλάδων να εντοπίζεται περίπου στα 10,4 εκατομμύρια χρόνια πριν. Φαίνεται πως εντός 

του κλάδου πρώτα διαφοροποιήθηκε το είδος P. erhardii και έπειτα το P.cretensis, ενώ η τοπολογία 

των υπολοίπων φαίνεται αβέβαιη. Το είδος P. erhardii υποστηρίζεται ισχυρά πως είναι το πρώτο που 

διαφοροποιείται και εντός του εντοπίζονται δυο διακριτές γενεαλογίες, με τον έναν κλάδο να 

περιέχει άτομα της ηπειρωτικής και τον άλλον άτομα των Κυκλάδων, όπως έχει υποστηριχτεί από 

πρόσφατες μελέτες (Spilani etal., 2019; Psonis etal., 2021) και ο τελευταίος κοινός πρόγονος μεταξύ 

των δύο αυτών γραμμών να εντοπίζεται στα 4.54 εκατομμύρια χρόνια πριν. Το επόμενο είδος που 

διαφοροποιείται φαίνεται να είναι το P.cretensis. Δυο διακριτές γενεαλογίες φαίνονται και εντός του 

P.peloponnesiacus, με την διάκριση τους να εντοπίζεται χρονικά στα 3.26 εκατομμύρια χρόνια πριν 

και χωρικά μεταξύ δυτικής και ανατολικής Πελοποννήσου, λόγω της οροσειράς της Πίνδου και της 

ανύψωσης της Πελοποννήσου περίπου που προσέφερε νέα εδάφη εποίκισης, όπως έχει σημειωθεί 

παραπάνω ότι συνέβη και σε άλλα ερπετά. Από την μία, ο μικρός αριθμός δειγμάτων για τα είδη 

αυτά αλλά και το στατιστικά μη σημαντικό δέντρο ειδών που προέκυψε, δεν δίνει πολλά περιθώρια 

ερμηνείας, αλλά η αναγνώριση των δύο διακριτών κλάδων εντός της P.erhardii ως είδη από τις 

αναλύσεις οριοθέτησης σε συνδυασμό με τον απομακρυσμένο χρονικά κοινό τους πρόγονο, δεν 

αφήνει πολλές αμφιβολίες ως προς την ταξινόμησή τους σε διακριτά είδη.   

Ο δεύτερος βαλκανικός κλάδος αποτελείται από τα είδη P.ionicus, P.tauricus, P.milensis, P.gaigeae 

και P.melisellensis, με αβέβαιη την μεταξύ τους τοπολογία και η ανεξάρτητη πορεία του χρονικά 

τοποθετείται στα 7,32 εκατομμύρια χρόνια πριν. Το P.ionicus αναδείχθηκε πρόσφατα ως είδος και 

στην γενετική του απομόνωση από τις ανατολικές γενεαλογικές γραμμές του P.tauricus, υποείδος 

του οποίου θεωρούταν, ρόλο έπαιξε η οροσειρά της Πίνδου που λειτούργησε ως φράγμα 

επικοινωνίας των πληθυσμών (Psonis, 2017). Βάση της συγκεκριμένης έρευνας, φαίνεται να 

διαχωρίζεται πρώτα ο κλάδος των ατόμων P.milensis (7,18 εκατομμύρια χρόνια πριν) και έπειτα ο 

κλάδος των P.melisellensis (6,8 εκατομμύρια χρόνια πριν), ωστόσο αυτό έρχεται σε αντίφαση με τις 

μέχρι τώρα μελέτες, γεγονός που δικαιολογείται από τον περιορισμένο αριθμό δειγμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν.  

Ευρωπαϊκές κατανομές του είδους και μεσοπαγετώδη καταφύγια  
Τα φυλογενετικά δέντρα βάση του Cyt b που προέκυψαν από την μπεϋζιανή ανάλυση και την μέθοδο 

μέγιστης πιθανοφάνειας συμφωνούν σε όλους τους κλάδους εκτός ενός, που περιέχει άτομα από την 

Ισπανία, και υποστηρίζουν την πολυφυλία των ελληνικών πληθυσμών της P.muralis. Οι γενεαλογικές 

γραμμές της Κεντρικής Ελλάδας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου τοποθετούνται 

ως κοντινοί κλάδοι επί του δέντρου, με υψηλές υποστηρίξεις όσον αφορά τους ίδιους τους κλάδους, 

αλλά στατιστικά ασήμαντες όσον αφορά την μεταξύ τους θέση.  

Άτομα της βόρειας Ελλάδας σχηματίζουν έναν μονοφυλετικό, ισχυρά υποστηριζόμενο κλάδο, και 

βρίσκονται κοντά σε κλάδους που περιέχουν άτομα της Σλοβενίας, Αυστρίας και Ιταλίας, με χαμηλές 

όμως υποστηρίξεις που δεν δίνουν μεγάλο περιθώριο συζήτησης. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, 

ωστόσο, είναι η θέση των ατόμων της Σαμοθράκης, τα οποία εντοπίζονται εντός του καλά 

υποστηριζόμενου και μονοφυλετικού κλάδου που περιέχει άτομα της Τουρκίας. Ο αποικισμός του 

νησιού της Σαμοθράκης, όπως στην περίπτωση αποικισμού άλλων νησιών, έγινε από βορειότερα 

καταφύγια, έπειτα από την αύξηση της θερμοκρασίας κατά το τέλος του Πλειστόκαινου και πριν την 

αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η οποία οδήγησε στον διαχωρισμό των σημερινών νησιών από 

την ηπειρωτική χώρα και η οποία στην περίπτωση της Σαμοθράκης χρονολογείται σε τουλάχιστον 

13.000 χρόνια πριν (Fassoulas, 2013; Michaelides, 2015; Kougioumoutzis etal., 2017). Σε συνδυασμό 

με τις φυλογενετικές αναλύσεις που τοποθετούν τα δείγματα της Σαμοθράκη πιο κοντά σε ουκρανικά 
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παρά σε ελληνικά δείγματα, αλλά και των χρόνων απόκλισης που δείχνουν πως πρώτα 

διαφοροποιήθηκαν οι γενεαλογικές γραμμές της Δ.Κ. Ελλάδας εντός του είδους P.muralis και έπειτα 

οι ουκρανικές γενεαλογικές γραμμές από αυτές της Σαμοθράκης, της Μακεδονίας και της Θράκης 

(Β.Ελλάδα), φαίνεται πως η πορεία αποίκισης που ακολούθησαν τα άτομα της Σαμοθράκης και της 

Βορείου Ελλάδας ίσως να μην έχει τον συνηθισμένο δυτικό ρου.  

Επομένως, η διακριτή τοπολογία των ατόμων της Σαμοθράκης, αλλά και των υπολοίπων 

ομαδοποιήσεων των ελληνικών δειγμάτων P.muralis ίσως αποτελεί ένδειξη της προέλευσης τους από 

διαφορετικά  μεσοπαγετώδη καταφύγια. Το πρότυπο κατανομής αυτού του τύπου περιγράφεται 

καλά από την υπόθεση “refugia within refugia” (Gomez and Lunt, 2007), κατά την οποία πολλά 

μεσογειακά αλλά και βορειότερα καταφύγια κατά την μεσοπαγετώδη περίοδο αποτέλεσαν πηγές 

τροφοδότησης της γενετικής ποικιλομορφίας που εντοπίζεται σήμερα στις μεσογειακές 

χερσονήσους. Οι διακριτές γενεαλογίες πολλών ειδών που παρατηρούμε σήμερα οφείλονται στον 

μεγάλο αριθμό καταφυγίων, όχι μόνο τις τρείς μεσογειακές χερσονήσους αλλά σε πολλά μικρότερα 

στο εσωτερικό τους, με τα δεδομένα που το στηρίζουν αυτό να είναι πιο εκτενώς μελετημένα στην 

Ιταλική χερσόνησο (Salvi et al., 2013; Senczuk etal., 2017). Τα καταφύγια αυτά λειτούργησαν ως 

ανεξάρτητα βιογεωγραφικά τμήματα στα οποία διαφοροποιήθηκαν οι γενεαλογίες του είδους, πριν 

αποικίσουν τις γειτονικές τους περιοχές, όταν οι κλιματικές συνθήκες το επέτρεψαν. Παρόμοια 

πρότυπα παρατηρήθηκαν και σε βόρεια τμήματα της Βαλκανικής χερσονήσου, και στα άκρα της 

κατανομής του είδους, δηλαδή στο δυτικό τμήμα της Ιβηρικής και στην Τουρκία (Salvi etal., 2013), 

ενώ μελέτες στο P.siculus, είδος στενά συγγενικό και συμπάτριο με την P.muralis, δείχνουν παρόμοιο 

σενάριο διασποράς (Senzcuk etal., 2017). Οι έντονες γενετικές διαφοροποιήσεις στο P.siculus 

φαίνεται να λαμβάνουν χώρα κυρίως κατά το κατώτερο και μέσο Πλειστόκαινο (1.3 - 0.7 mya) κατά 

τους εναλασσόμενους κύκλους παγατώδων και μεσοπαγετώδων περιόδων της εποχής, κάτι το οποίο 

μπορεί να αποτελεί σενάριο και για την P.muralis καθώς εκείνη την περίοδο χρονολογούνται οι 

τελευταίοι κοινοί πρόγονοι μεταξύ των κλάδων της όσον αφορά την ελληνική κατανομή της. Πολλά 

είδη ερπετών και αμφιβίων φαίνεται να παρέχουν στοιχεία παρόμοιας έντονης φυλογεωγραφικής 

διαφοροποίησης εντός των κυρίων μεσογειακών καταφυγίων και κατ’ επέκταση να συμφωνούν με 

το προτεινόμενο σενάριο “refugia within refugia” (Ferrero etal., 2011; Canestrelli etal., 2008; 

Canestrelli etal., 2014;  Ursenbacher etal., 2008; Pabijan etal., 2005). Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες 

και τα δεδομένα της παρούσας εργασίας, υπάρχει η περίπτωση η ομαδοποίηση των δειγμάτων της 

Ελλάδας σε τρείς διακριτούς κλάδους, οι οποίοι φαίνονται λιγότερο συγγενικοί μεταξύ τους, απ’ ότι 

με άτομα από άλλες χώρες να οφείλεται στην προέλευση τους από διαφορετικά μεσοπαγετώδη 

καταφύγια, μέσα στα οποία περιορίστηκαν και διαφοροποιήθηκαν πριν την προέκταση της 

κατανομής του σε τριγύρω περιοχές. Βέβαια κάτι τέτοιο αποτελεί απλώς ένα πιθανό σενάριο, το 

οποίο δεν μπορεί να στηριχτεί αποφασιστικά από την συγκεκριμένη έρευνα.  

Συμπεράσματα 
Με τον συνδυασμό όλων των αναλύσεων βλέπουμε πως στον ελλαδικό χώρο εντοπίζονται 10 είδη 

του γένος Podarcis, που κατανέμονται σε 3 διακριτούς κλάδους, α) την ομάδα των P. tauricus, που 

περιέχει τα είδη P. ionicus, P. tauricus, P. gaigeae και P. milensis  β) την ομάδα των P. erhardii, που 

περιέχει τα είδη P. erhardii από τις Κυκλάδες, P. erhardii από την ηπειρωτική Ελλάδα, P .cretensis, P. 

levendis και P. peloponnesiacus και γ) την P. muralis, είδος που ανήκει στον Ιταλικό κλάδο του γένους. 

Στην παρούσα εργασία, παρά τον περιορισμένο αριθμό δειγμάτων για τα υπόλοιπα είδη του γένους, 

πλην της P.muralis στην οποία εστίασε, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη δύο ειδών εντός της P. erhardii, 

όπως προτάθηκε πρόσφατα (Spilani etal. 2019, Psonis etal., 2021) και αποτυπώνεται η τάση για 

διάκριση μεταξύ των γενεαλογιών  εντός του είδους P. peloponnesiacus, που σημαίνει πως το 

φυλογενετικό τους σήμα είναι ισχυρό. Η μικρή στατιστική σημαντικότητα της ανάλυσης οριοθέτησης, 
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της μοριακής χρονολόγησης και ο μικρός αριθμός δειγμάτων δεν μας αφήνει χώρο για πολλές 

εικασίες. Εξάλλου τα είδη αυτά έχουν εξετασθεί εκτενέστερα από άλλες έρευνες στο παρελθόν 

(Spilani, 2019; Psonis etal., 2021, Poulakakis etal., 2005).  

Η συγκεκριμένη εργασία είχε ως στόχο της, την καλύτερη διερεύνηση της φυλογενετικής κατάστασης 

της P.muralis, σκοπό τον οποίο πέτυχε. Οι φυλογενετικές αναλύσεις διέκριναν πέντε κύριες 

γενεαλογικές γραμμές με υψηλές υποστηρίξεις, αλλά αβέβαιη τοπολογία μεταξύ τους, αυτούς της 

Σαμοθράκης, της Β. Ελλάδας, της Κεντρικής Ελλάδας/ Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της Δυτικής 

- Κεντρικής Ελλάδας/Ηπείρου. Οι προσεγγίσεις της οριοθέτησης ειδών και η μελέτη του συνόλου των 

ευρωπαϊκών δειγμάτων P.muralis που εντοπίζονται στην NCBI στηρίζουν την ύπαρξη τριών κύριων 

διακριτών γενεαλογικών γραμμών εντός των ελληνικών πληθυσμών της P. muralis, τον κλάδο της 

Σαμοθράκης, τον κλάδο της Βορείου Ελλάδας και αυτόν της υπόλοιπης ηπειρωτικής Ελλάδας, Δυτικής 

και Κεντρικής. Η υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε και υποστηρίζεται από τους χρόνους απόκλισης 

που προέκυψαν, αλλά και από τα χρονολογικά δεδομένα άλλων μελετών είναι ότι ίσως οι τρείς αυτοί 

κλάδοι έχουν καταγωγή από διαφορετικά μεσοπαγετώδη καταφύγια, σενάριο πιο πιθανό για τον 

κλάδο Δ.Κ Ελλάδας σε σχέση με τους άλλους δύο καθώς, φαίνεται πως διαφοροποιήθηκε πρώτος 

(1.93 εκατομμύρια χρόνια πριν) και πως οι γενεαλογικές γραμμές Σαμοθράκης και Β. Ελλάδας είναι 

πιο συγγενικές με τις γενεαλογίες της Ουκρανίας, και ίσως δούμε μια πιο στενή συγγένεια μεταξύ 

τους αν μελετηθούν εκτενέστερα. Έπειτα φαίνεται πως ακολουθεί η διαφοροποίηση του ενιαίου 

κλάδου Σαμοθράκης-Βορείου Ελλάδας από πληθυσμούς της Ουκρανίας γύρω στα 1.75 εκατομμύρια 

χρόνια πριν και έπειτα η διάκριση μεταξύ των γενεαλογιών Σαμοθράκης/ Β. Ελλάδας στα 1.37 

εκατομμύρια χρόνια πριν .  

Προκειμένου να διαπιστώσουμε την έκταση αυτής της διαφοροποίησης θα πρέπει να γίνουν εκτενείς 

δειγματοληψίες στα όρια κατανομών του κάθε κλάδου, αλλά και ενίσχυση του σετ δεδομένων με 

δείγματα ευρωπαϊκών κατανομών ώστε να αποσαφηνιστεί αν η διάκριση αυτών των κλάδων 

οφείλεται στην έντονη γενετική διαφοροποίηση μεταξύ τους και όχι στην ελλιπή δειγματοληπτική 

κάλυψη της κατανομής του είδους. Να σημειωθεί πως οι αναλύσεις οριοθέτησης των ειδών αλλά και 

η μοριακή χρονολόγηση δεν είχαν ικανοποιητική σύγκλιση αποτελεσμάτων, γεγονός που μπορεί να 

οφείλεται στην άνιση και μικρή εκπροσώπηση του κάθε είδους, εκτός της P. muralis, μέσα στο σετ 

δεδομένων. Επομένως, θεωρείται αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση του σετ ώστε να ληφθούν πιο 

αξιόπιστα χρονολογικά και πληθυσμιακά δεδομένα που θα βοηθήσουν στην κατανόηση και 

ερμηνεία της εξελικτικής ιστορίας της P.muralis στον ελλαδικό χώρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Βιβλιογραφία 
Abellán, P. and Svenning, J., 2014. Refugia within refugia - patterns in endemism and genetic 

divergence are linked to Late Quaternary climate stability in the Iberian Peninsula. Biological Journal 

of the Linnean Society, 113(1), pp.13-28. 

Arnold, E.N., 1973. Relationships of the Palearctic lizards assigned to the genera Lacerta, Algyroides 

and Psammodromus (Reptilia: Lacertidae). Bull. Br. Mus. Nat. Hist. Zool. Ser. 25, 291-366. 

Avise JC, Shapira JF, Daniel SW, Aquadro, CF & Lansman RA 1983. Mitochondrial DNA differentiation 

during the speciation process in Peromyscus. Mol. Biol & Evol., 1, 38-56. 

Avise, J.C., 2000. Phylogeography: The History and Formation of Species. Harvard University Press, 

Cambridge, MA. 

Blair C, Murphy RW. 2011. Recent trends in molecular phylogenetic analysis: Where to next? J Hered 

102(1):130-138. 

Bofkin, L., Goldman, N., 2007. Variation in evolutionary processes at different codon positions. Mol. 

Biol. Evol. 24, 513-521. 

Bouckaert R., Vaughan T.G., Barido-Sottani J., Duchêne S., Fourment M., Gavryushkina A., et al. (2019) 

BEAST 2.5: An advanced software platform for Bayesian evolutionary analysis. PLoS computational 

biology, 15(4), e1006650. 

Bromham, L., Penny, D. The modern molecular clock . Nat Rev Genet 4, 216–224 (2003). 

https://doi.org/10.1038/nrg1020 Arnold, 1987 

Canestrelli D, Bisconti R, Nascetti G. Extensive unidirectional introgression between two salamander 

lineages of ancient divergence and its evolutionary implications. Sci Rep. 2014;4:6516   

Canestrelli D, Nascetti G. Phylogeography of the pool frog Rana (Pelophylax) lessonae in the Italian 

peninsula and Sicily: multiple refugia, glacial expansions and nuclear-mitochondrial discordance. J 

Biogeogr. 2008;35:1923–36.   

Corti C, Lo Cascio P (2002) The Lizards of Italy and Adjacent Areas. Chimaira, Frankfurt a. M. 

David Kainer, Robert Lanfear, The Effects of Partitioning on Phylogenetic Inference, Molecular Biology 

and Evolution, Volume 32, Issue 6, June 2015, Pages 1611–1627, 

Dermitzakis, D.M., 1990. Paleogeography, Geodynamic Processes and event Stratigraphy during the 

Late Cenozoic of the Aegean area. Atti Convegni Lincei 85, 263–288. Valakos et al., 2008;   

Džukić, G., and M. L. Kalezić (2004). The biodiversity of amphibians and reptiles on the Balkan 

Peninsula, In: Balkan Biodiversity. Pattern and Process in the European Hotspot (Eds. H. I. Griffiths, B. 

Kryštufek, and J. M. Reed), 167-192. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London.  

Farias, I., Ortí, G., Sampaio, I., Schneider, H. and Meyer, A., 2001. The Cytochrome b Gene as a 

Phylogenetic Marker: The Limits of Resolution for Analyzing Relationships Among Cichlid 

Fishes. Journal of Molecular Evolution, 53(2), pp.89-103. Farias, 2001 

Fassoulas, 2013. The geodynamic and paleogeographic evolution of the Aegean in the Tertiary and 
Quaternary times: A review*1Natural History Museum of Crete, University of Crete, Heraklion 70013, 
Crete, Greece;  



51 
 

Felsenstein, J., 1985. Confidence-Limits on Phylogenies - an Approach Using the Bootstrap. Evolution 

39, 783-791. 

Ferrero M, Blanco-Aguiar JA, Lougheed SC, Sanchez-Barbudo I, De Nova PJ, Davila JA. Phylogeography 

and genetic structure of the red‐legged partridge (Alectorisrufa): more evidence for refugia within the 

Iberian glacial refugium. Mol Ecol. 2011;20:2628–42. 

Gómez A, Lunt DH. 2006. Chapter 5, Refugia within refugia: Patterns of phylogeographic concordance 

in the Iberian Peninsula. In: Weiss S, Ferrand N. editors. Phylogeography of Southern European 

refugia. Dordrecht: Springer Verlag. pp. 155–188. 

Gruschwitz, M. & B€ohme, W. (1986) Podarcis muralis (Laurenti 1768) Mauereidechse. Handbuch der 

Amphibien und Reptilien Europas, Vol. 2/II, Echsen III (Podarcis) (ed. by W. B€ohme), pp. 155–208. Aula 

Verlag, Wiesba- den. 

Gvoždík, V., Jandzik, D., Lymberakis, P., Jablonski, D., Moravec, J., 2010. Slow worm, Anguis fragilis 

(Reptilia: Anguidae) as a species complex: Genetic structure reveals deep divergences. Mol. 

Phylogenet. Evol. 55, 460-472. 

Gvoždík, V., Moravec, J., Klütsch, C. and Kotlík, P., 2010. Phylogeography of the Middle Eastern tree 

frogs (Hyla, Hylidae, Amphibia) as inferred from nuclear and mitochondrial DNA variation, with a 

description of a new species. Molecular Phylogenetics and Evolution, 55(3), pp.1146-1166.  

Harris, D.J., Arnold, E.N., 1999. Relationships of Wall Liizards, Podarcis (Reptilia: Lacertidae) Based on 

Mitochondrial DNA Sequences. American Society of Ichthyologists and Herpetologists, 749-754. 

Huelsenbeck, J.P., Ronquist, F., 2001. MRBAYES: Bayesian inference of phylogenetic trees. 

Bioinformatics 17, 754-755. 

Huelsenbeck, J.P., Ronquist, F., 2001. MRBAYES: Bayesian inference of phylogenetic trees. 

Bioinformatics 17, 754-755. 

Joëlle Barido-Sottani, Veronika Bošková, Louis du Plessis, Denise Kühnert, Carsten Magnus, Venelin 

Mitov, Nicola F. Müller, Jūlija Pečerska, David A. Rasmussen, Chi Zhang, Alexei J. Drummond, Tracy A. 

Heath, Oliver G. Pybus, Timothy G. Vaughan, Tanja Stadler (2018). Taming the BEAST – A community 

teaching material resource for BEAST 2. Systematic Biology, 67(1), 170–-174. 

Jones, G., Aydin, Z., Oxelman, B., 2015. DISSECT: an assignment-free Bayesian discovery method for 

species delimitation under the multispecies coalescent. Bioinformatics 31, 991-998. 

Kapli, P., Lutteropp, S., Zhang, J., Kobert, K., Pavlidis, P., Stamatakis, A., & Flouri, T. (2017). Multi-rate 

Poisson tree processes for single-locus species delimitation under maximum likelihood and Markov 

chain Monte Carlo. Bioinformatics (Oxford, England), 33(11), 1630–1638.  

Kevin De Queiroz, Species Concepts and Species Delimitation, Systematic Biology, Volume 56, Issue 6, 

December 2007, Pages 879–886 

Kougioumoutzis, K., Valli, A., Georgopoulou, E., Simaiakis, S., Triantis, K. and Trigas, P., 2016. Network 

biogeography of a complex island system: the Aegean Archipelago revisited. Journal of Biogeography, 

44(3), pp.651-660.  

Lanfear R, Calcott B, Ho SY, Guindon S. 2012. Partitionfinder: combined selection of partitioning 

schemes and substitution models for phylogenetic analyses. Mol Biol Evol 29(6):1695-701. 



52 
 

Larkin MA, Blackshields G, Brown NP, Chenna R, McGettigan PA, McWilliam H, Valentin F, Wallace IM, 

Wilm A, Lopez R, Thompson JD, Gibson TJ, Higgins DG. Clustal W and Clustal X version 2.0. 

Bioinformatics. 2007 Nov 1;23(21):2947-8.  

M. Giovannotti, P. Nisi-Cerioni & V. Caputo (2010) Mitochondrial DNA sequence analysis reveals 

multiple Pleistocene glacial refugia for Podarcis muralis (Laurenti, 1768) in the Italian Peninsula, 

Italian Journal of Zoology, 77:3, 277-288, DOI:  

Marzahn et al., Marzahn, E., Mayer, W., Joger, U., Ilgaz, Ç., Jablonski, D., Kindler, C., Kumlutaş, Y., 

Nistri, A., Schneeweiss, N., Vamberger, M., Žagar, A., Fritz, U., 2016. Phylogeography of the Lacerta 

viridis complex: mitochondrial and nuclear markers provide taxonomic insights. J. Zool. Syst. Evol. Res. 

54, 85-105.  

Marzahn, E., Mayer, W., Joger, U., Ilgaz, Ç., Jablonski, D., Kindler, C., Kumluta¸s, Y., Nistri, A., 

Schneeweiß, N., Vamberger, M., Žagar, A., Fritz, U. (2016): Phylo- geography of the Lacerta viridis 

complex: mitochondrial and nuclear markers provide taxonomic insights. J. Zool. Syst. Evol. Res. 54: 

85-105.  

Mertens R., Wermuth, H. 1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Frankfurt.  

Michaelides S, While G, Bell C, Uller T (2013) Human introductions create opportunities for intra-

specif- ic hybridization in an alien lizard. Biological Invasions 15: 1101–1112. 

Michaelides, S., While, G., Zajac, N. and Uller, T., 2015. Widespread primary, but geographically 

restricted secondary, human introductions of wall lizards,Podarcis muralis. Molecular Ecology, 24(11), 

pp.2702-2714. 

Moritz, C., Dowling, T. and Brown, W., 1987. Evolution of Animal Mitochondrial DNA: Relevance for 

Population Biology and Systematics. Annual Review of Ecology and Systematics, 18(1), pp.269-292. 

Nikolaos Psonis, Aglaia Antoniou, Emmanouela Karameta, Diego Darriba, Alexandros Stamatakis, 

Petros Lymberakis, Nikos Poulakakis,The wall lizards of the Balkan peninsula: Tackling questions at the 

interface of phylogenomics and population genomics, Molecular Phylogenetics and Evolution, Volume 

159, 2021, 

O’Meara,B.C. (2010) New heuristic methods for joint species delimitation and species tree inference. 

Syst. Biol., 59, 59–73. Yu et al., 2012 

Oliverio, M., Bologna, M.A., Mariottini, P., 2000. Molecular biogeography of the Mediterranean lizards 

Podarcis Wagler, 1830 and Teira Gray, 1838 (Reptilia, Lacertidae). J. Biogeography 27, 1403–1420. 

Pabijan, M., Babik, W. and Rafiński, J., 2005. Conservation units in north-eastern populations of the 

Alpine newt (Triturus alpestris). Conservation Genetics, 6(2), pp.307-312. 

PALUMBI, S. 1996. Nucleic Acids II: The Polymerase Chain Reaction. In: HILLIS, D.M., MORITZ, C. & 

MABLE, B.K., Eds., Molecular Systematics. Sinauer, Sunderland, pp. 205-248. 

Pereira, C., Couto, A., Luís, C., Costa, D., Mourão, S. and Pinho, C., 2013. Twenty-one new sequence 

markers for population genetics, species delimitation and phylogenetics in wall lizards (Podarcis 

spp.). BMC Research Notes, 6(1), p.299. 

Perissoratis, C. and Mitropoulos, D., 1989. Late Quaternary Evolution of the Northern Aegean 

Shelf. Quaternary Research, 32(1), pp.36-50. 



53 
 

Perissoratis, C., Conispoliatis, N., 2003. The impacts of sea-level changes during latest Pleistocene and 

Holocene times on the morphology of the Ionian and Aegean seas (SE Alpine Europe). Mar. Geol. 196, 

145–156.  

Pinho, C., Rocha, S., Carvalho, B., Lopes, S., Mourão, S., Vallinoto, M., Brunes, T., Haddad, C., 

Gonçalves, H., Sequeira, F. and Ferrand, N., 2009. New primers for the amplification and sequencing 

of nuclear loci in a taxonomically wide set of reptiles and amphibians. Conservation Genetics 

Resources, 2(S1), pp.181-185. 

Pinho, C., Rocha, S., Carvalho, B., Lopes, S., Mourão, S., Vallinoto, M., Brunes, T., Haddad, C., 

Gonçalves, H., Sequeira, F. and Ferrand, N., 2009. New primers for the amplification and sequencing 

of nuclear loci in a taxonomically wide set of reptiles and amphibians. Conservation Genetics 

Resources, 2(S1), pp.181-185.  

Poulakakis, N., Lymberakis, P., Antoniou, A., Chalkia, D., Zouros, E., Mylonas, M., Valakos, E., 2003. 

Molecular phylogeny and biogeography of the wall-lizard Podarcis erhardii (Squamata: Lacertidae). 

Mol. Phylogenet. Evol. 28, 38-46. 

Poulakakis, N., Lymberakis, P., Valakos, E., Pafilis, P., Zouros, E., Mylonas, M., 2005a. Phylogeography 

of Balkan wall lizard (Podarcis taurica) and its relatives inferred from mitochondrial DNA sequences. 

Mol. Ecol. 14, 2433-2443. 

Poulakakis, N., Lymberakis, P., Valakos, E., Zouros, E., Mylonas, M., 2005b. Phylogenetic relationships 

and biogeography of Podarcis species from the Balkan Peninsula, by Bayesian and maximum 

likelihood analyses of mitochondrial DNA sequences. Mol. Phylogenet. Evol. 37, 845-857. 

Psonis, N., Antoniou, A., Kukushkin, O., Jablonski, D., Petrov, B., Crnobrnja-Isailovic, J., Sotiropoulos, 

K., Gherghel, I., Lymberakis, P., Poulakakis, N., 2017. Hidden diversity in the Podarcis tauricus (Sauria, 

Lacertidae) species subgroup in the light of multilocus phylogeny and species delimitation. Mol. 

Phylogenet. Evol. 106, 6-17. 

Rambaut, A., Drummond, A.J., 2014. BEAST 2: A Software Platform for Bayesian Evolutionary Analysis. 

PLoS Comput. Biol. 10, e1003537.  

rnold, E. & Arribas, Oscar & Carranza, Salvador. (2007). Systematics of the Palaearctic and Oriental 

lizard tribe Lacertini (Squamata: Lacertidae: Lacertinae), with descriptions of eight new genera. 

Zootaxa. 1430. 10.11646/zootaxa.1430.1.1. 

Ronquist, F., Teslenko, M., van der Mark, P., Ayres, D.L., Darling, A., Hohna, S., Larget, B., Liu, L., 

Suchard, M.A., Huelsenbeck, J.P., 2012. MrBayes 3.2: Efficient Bayesian phylogenetic inference and 

model choice across a large model space. Syst. Biol. 61, 539-542.  

Sagonas, K., Poulakakis, N., Lymberakis, P., Parmakelis, A., Pafilis, P. and Valakos, E., 2014. Molecular 

systematics and historical biogeography of the green lizards (Lacerta) in Greece: Insights from 

mitochondrial and nuclear DNA. Molecular Phylogenetics and Evolution, 76, pp.144-154.  

Salvi, D., Harris, D., Kaliontzopoulou, A., Carretero, M. and Pinho, C., 2013. Persistence across 

Pleistocene ice ages in Mediterranean and extra-Mediterranean refugia: phylogeographic insights 

from the common wall lizard. BMC Evolutionary Biology, 13(1), p.147. 

Salvi, D., Harris, D.J., Kaliontzopoulou, A. et al. Persistence across Pleistocene ice ages in 

Mediterranean and extra-Mediterranean refugia: phylogeographic insights from the common wall 

lizard. BMC Evol Biol 13, 147 (2013).  



54 
 

Salvi, D., Pinho, C., Mendes, J. and Harris, D., 2021. Fossil-calibrated time tree of Podarcis wall lizards 

provides limited support for biogeographic calibration models. Molecular Phylogenetics and Evolution, 

161, p.107169. 

Savić, I., 2008. Diversification of the Balkan fauna: its origine, historical development and present 

status. Adv. Arachn. Dev. Biol. 12, 57-78.  

Schulte U, Veith M, Hochkirch A: Rapid genetic assimilation of native wall lizard populations (Podarcis 

muralis) through extensive hybridization with introduced lineages. Mol Ecol 2012, 17:4313–4326 

Senczuk, G., Colangelo, P., Avramo, V., Castiglia, R., Böhme, W. and Corti, C., 2018. A study in scarlet: 

incipient speciation, phenotypic differentiation and conservation implications of the Podarcis lizards 

of the western Pontine Islands, Italy. Biological Journal of the Linnean Society, 125(1), pp.50-60 

Senczuk, G., Harris, D., Castiglia, R., Litsi Mizan, V., Colangelo, P., Canestrelli, D. and Salvi, D., 2018. 

Evolutionary and demographic correlates of Pleistocene coastline changes in the Sicilian wall lizard 

Podarcis wagleriana. Journal of Biogeography, 46(1), pp.224-237. 

Sillero, N., & Carretero, M. A. (2013). Modelling the past and future distribution of contracting 

species. The Iberian lizard Podarcis carbonelli (Squamata: Lacertidae) as a case study. Zoologischer 

Anzeiger, 252(3), 289–298.  

Salvi, D., Pinho, C., Mendes, J. and Harris, D., 2021. Fossil-calibrated time tree of Podarcis wall lizards 

provides limited support for biogeographic calibration models. Molecular Phylogenetics and 

Evolution, 161, p.107169. 

Silvestro, D., Michalak, I., 2011. raxmlGUI: a graphical front-end for RAxML. Organisms Diversity & 

Evolution 12, 335-337. 

Sotiropoulos, K., Toxopeus, A., Tzankov, N., Vukov, T., Arntzen, J.W., 2013. Tracing glacial refugia of 

Triturus newts based on mitochondrial DNA phylogeography and species distribution modeling. Front. 

Zool. 10, 13. 

Speybroeck, J., Beukema, W., Dufresnes, C., Fritz, U., Jablonski, D., Lymberakis, P., Martínez-Solano, I., 

Razzetti, E., Vamberger, M., Vences, M., V¨or¨os, J., Crochet, P., 2020. Species list of the European 

herpetofauna – 2020 update by the Taxonomic Committee of the Societas Europaea Herpetologica. 

Amphibia-Reptilia 41, 139–189. 

Spilani, L., Bougiouri, K., Antoniou, A., Psonis, N., Poursanidis, D., Lymberakis, P. and Poulakakis, N., 

2019. Multigene phylogeny, phylogeography and population structure of Podarcis cretensis species 

group in south Balkans. Molecular Phylogenetics and Evolution, 138, pp.193-204. 

Stephens, M. & Scheet, P. (2005) Accounting for decay of linkage disequilibrium in haplotype 

inference and missing-data imputation. The American Journal of Human Genetics, 76, 449-462. 

Stephens, M., Smith, N.J. & Donnelly, P. (2001) A new statistical method for haplotype reconstruction 

from population data. The American Journal of Human Genetics, 68, 978-989. 

Tamura, K., Stecher, G., Peterson, D., Filipski, A., Kumar, S., 2013. MEGA6: Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis version 6.0. Mol. Biol. Evol. 30, 2725-2729. 

Townsend, T., Mulcahy, D., Noonan, B., Sites, J., Kuczynski, C., Wiens, J. and Reeder, T., 2011. 

Phylogeny of iguanian lizards inferred from 29 nuclear loci, and a comparison of concatenated and 



55 
 

species-tree approaches for an ancient, rapid radiation. Molecular Phylogenetics and Evolution, 61(2), 

pp.363-380.  

Uetz, P., Freed, P., Hoˇsek, J., 2020. The Reptile Database, http://www.reptile-database. org, accessed 

December 27, 2020. 

Ursenbacher, S., Schweiger, S., Tomovic, L., Crnobrnja-Isailovic, J., Fumagalli, L. & Mayer, W. (2008) 

Molecular phylogeography of the nose-horned viper (Vipera ammodytes, Linnaeus (1758)): Evidence 

for high genetic diversity and multiple refugia in the Balkan peninsula. Molecular Phylogenetics and 

Evolution, 46, 1116-1128. 

Valakos, E., Pafilis, P., Sotiropoulos, K., Lymberakis, P., Maragou, P., Foufopoulos, J., 2008. The 

Amphibians and Reptiles of Greece. Chimaira, Frankfurt am Main. 

Vidal, N. and Hedges, S., 2005. The phylogeny of squamate reptiles (lizards, snakes, and 

amphisbaenians) inferred from nine nuclear protein-coding genes. Comptes Rendus Biologies, 328(10-

11), pp.1000-1008. 

Wiens, J., 2007. Species Delimitation: New Approaches for Discovering Diversity. Systematic Biology, 

56(6), pp.875-878. Fujisawa & Barraclough, 2013 

Wilson, A., Cann, R. L., Carr, S. M., George, M., Gyllensten, U. B., Helm-Bychowski, K. M., Higuchi, R. 

G., Palumbi, S. R., Prager, E. M., Sage, R. D., and Stoneking, M. (1985). Mitochondrial DNA and two 

perspectives on evolutionary genetics. Biological Journal ofthe Linnaean Society, 26:375– 400. 

Yang, Z., Rannala, B., 2010. Bayesian species delimitation using multilocus sequence data. Proceedings 

of the National Academy of Sciences 107, 9264-9269. 

Yang, Z., Rannala, B., 2014. Unguided species delimitation using DNA sequence data from multiple 

Loci. Mol. Biol. Evol. 31, 3125-3135. 

Zhang, J., Kapli, P., Pavlidis, P., Stamatakis, A., 2013. A general species delimitation method with 

applications to phylogenetic placements. Bioinformatics 29, 2869-2876. 

Zuckerkandl E & Pauling L 1965. Evolutionary divergence and convergence in proteins. In: “Evolving 

Genes and Proteins” (V Bryson & HJ Vogel, eds.), pp. 97-166, Academic Press, New York. 

Καπλή, Π., 2014. Φυλογεωγραφία και οριοθέτηση ειδών του Σαχαρο-Αραβικού γένους Mesalina 

(Sauria: Lacertidae) με χρήση γενετικών δεικτών. Τμήμα Βιολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο. 

Λαδουκάκης, Ε. 2015. Τυχαία Γενετική Παρέκκλιση και στοιχεία Μοριακής Εξέλιξης. [Κεφάλαιο 

Συγγράμματος]. Στο Λαδουκάκης, Ε. 2015. Βασικές αρχές εξελικτικής βιολογίας. [ηλεκτρ. βιβλ.] 

Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 5. Allan et al. 2006 

Λαδουκάκης, Ε., 2015. Βασικές αρχές εξελικτικής βιολογίας. Εκδόσεις Κάλλιπος. 

Πουλακάκης, Ν., 2005. Διερεύνηση των φυλογενετικών διεργασιών στις σαύρες του γένους Podarcis 

(Sauria: Lacertidae) του ελληνικού χώρου. Τμήμα Βιολογίας. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο. 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

Παράρτημα 
Κατάλογος των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη στον οποίο αναγράφονται: 

1. O κωδικός των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκε ως χαρακτηριστικός του κάθε δείγματος και 

αναφέρεται στον κωδικό εργαστηρίου σε όσα δείγματα έχουν αναλυθεί στο ΜΦΙΚ (code).  

2.  Το είδος του κάθε δείγματος (Locality). 

3. Η περιοχή προέλευσης του κάθε δείγματος. 

4. Οι γενετικοί τόποι που έχουν πολλαπλασιαστεί και συμπεριληφθεί στις αναλύσεις. Για τις 

αλληλουχίες που προέρχονται από προηγούμενες μελέτες δίνονται τα accession numbers 

τους στην βάση γενετικών δεδομένων Genbank. Για τις αλληλουχίες που προέρχονται από 

παλαιότερες έρευνες του εργαστηρίου αναγράφεται ότι προήλθαν από το αρχείο του 

εργαστηρίου. 
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Code Species Locality Cytb 16s Pod55 Pod15b MC1R NKTR Rag1 UBN1

656 P.waglerianus Italy KX658176.1 KX658475.1 KX658634.1 KX658581.1 KX658528.1 - - -

865 P.tauricus Nestos KX658122.1 KX658421.1 KX658626.1 KX658573.1 KX658520.1 - - -

858 P.tauricus Thasopoula KX658115.1 KX658415.1 KX658625.1 KX658572.1 KX658519.1 - - -

224 P.tauricus Thasopoula Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - - -

872 P.tauricus Pella KX658127.1 KX658426.1 KX658627.1 KX658574.1 KX658521.1 - - -

894 P.siculus Slovenia KX657924.1 KX658228.1 KX658608.1 KX658555.1 KX658502.1 - - -

1475 P.muralis Oiti-Katafigio Leivadies  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  -  -

1477 P.muralis Lailias Serron  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -

1478 P.muralis Lailias Serron  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -

1479 P.muralis Kali Pediada, Vorras  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  -

1480 P.muralis Samothraki  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -

1481 P.muralis Samothraki  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -

1482 P.muralis Pieria Ori  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  -  -

AY896137 P.muralis Mainalo mt. AY896137.1 AY896190.1 - - - - - -

AY896138 P.muralis Mavrovouni mt. AY896138.1 AY896191.1 - - - - - -

AY896143 P.muralis Sarantaporo AY896143.1 AY896193.1 - - - - - -

AY896128 P.muralis Gkiona mt. AY896128.1 AY896184.1 - - - - - -

AY896132 P.muralis Vardousia mt. AY896132.1 AY896186.1 - - - - - -

AY896141 P.muralis Velouchi mt. AY896141.1 AY896194.1 - - - - - -

AY896130 P.muralis Taygetos mt. AY896130.1 AY896185.1 - - - - - -

AY896135 P.muralis Kotyli, Xanthi AY896135.1 AY896188.1 - - - - - -

AY896136 P.muralis Leivaditis, waterfall AY896136.1 AY896189.1 - - - - - -

AY896139 P.muralis Agrafa mt., Schizokarava peak AY896139.1 AY896192.1 - - - - - -

AY896126 P.muralis Prespes lakes, Agios Germanos AY896126.1 AY896183.1 - - - - - -

KX657920 P.muralis Ukraine KX657920.1 KX658222.1 - - - - - -

DQ081149 P.muralis Spain: Guadarrama, Madrid DQ081149.1 DQ081105.1 - - - - - -

DQ081150 P.muralis Spain: Tanes, Asturias DQ081150.1 DQ081106                 - - - - - -

HQ605833 P.muralis France: Lac du Salut de Vesoles HQ605833.1 HQ605791.1 - - - - - -

14 P.muralis Agrafa mt., Kazarma peak AY896134.1 AY896187.1 Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - - -

638 P.milensis Adamas KX657911.1 KX658213.1 KX658599.1 KX658546.1 KX658493.1 - - -

601 P.milensis Kimolos KX657892.1 KX658195.1 KX658598.1 KX658545.1 KX658492.1 - - -

656 P.melisellensis Bosnia-Herzegovina KX657887.1 KX658191.1 KX658595.1 KX658542.1 KX658489.1 - - -

545 P.melisellensis Montenegro KX657885.1 KX658189.1 KX658594.1 KX658541.1 KX658488.1 - - -

879 P.ionicus Konitsa KX658134.1 KX658433.1 KX658629.1 KX658576.1 KX658523.1 - - -

198 P.ionicus Kozani Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - - -

718 P.ionicus Feneos KX658062.1 KX658364.1 KX658618.1 KX658565.1 KX658512.1 - - -

772 P.ionicus Zakynthos KX658099.1 KX658399.1 KX658623.1 KX658570.1 KX658517.1 - - -

713 P.ionicus Trichonida lake KX658057.1 KX658359.1 KX658617.1 KX658564.1 KX658511.1 - - -

888 P.ionicus Lakonia KX658143.1 KX658442.1 KX658633.1 KX658580.1 KX658527.1 - - -

22 P.gaigeae Skyropoula AY768774.1 AY768738.1 - - -

1 P.gaigeae Skyros AY768775.1 AY768739.1 - - -

1454 P.erhardii Paggaio mt.  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -

1456 P.erhardii Paggaio mt.  παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -  παρούσα εργασία

1457 P.erhardii Paggaio mt.  παρούσα εργασία  -  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία

1458 P.erhardii Orvilos mt.  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία

1459 P.erhardii Orvilos mt.  παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -  παρούσα εργασία

1460 P.erhardii Orvilos mt.  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία

954 P.erhardii Gyaros Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - - -

961 P.erhardii Serifos Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - - -

1299 P.erhardii Ofidousa Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - - -

1320 P.erhardii Sochas Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - - -

1340 P.erhardii Megalo Kouneli Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - - -

993 P.erhardii Moni Vazelonos, Kozani Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - - -

984 P.erhardii Moni Vazelonos, Kozani Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - - -

1124 P.erhardii Kapnochori Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - - -

1402 P.erhardii Palaio Isoma Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - - -

1387 P.erhardii Varvara, Chalkidiki Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - - -

108 P.cretensis Elafonisi MK905549.1 MK929100.1 MK926640.1 MK926604.1 MK929624.1 MK941399.1 MK941364.1 MK941428.1

902 P. peloponnesiacus Argos MK905657 MK929199 MK926661 MK926625 MK929645 MK941416 MK941384 MK941443

913 P. peloponnesiacus Kiveri MK905668 MK929208 MK926662 MK926626 MK929646 MK941417 MK941385 MK941444

396 P. peloponnesiacus Erymanthos mt. KX657922 KX658224 KX658604 KX658551 KX658498 MK941411 MK941379 MK941440

397 P. peloponnesiacus Aigaleo mt. KX657923 KX658225 KX658605 KX658552 KX658499 MK941412 MK941380 MK941441

160 P. peloponnesiacus Pyrgos AY896117.1 AY896174.2* Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - -

219 P. peloponnesiacus Feneos AY896116.1 AY896173.1 Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου

161 P. peloponnesiacus Ag. Petros AY896118.1 AY896175.2* Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - Αρχείο Εργαστηρίου -

009 P. peloponnesiacus Lafka AY896122.1 - Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου - - -

375 P. peloponnesiacus Sarantaporo MK905588.1 MK929137.1 MK926651.1 MK926615.1 MK929635.1

21 P. muralis Velouchi mt. παρούσα εργασία  - παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία

635 P. muralis Eptachori παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία

995 P. muralis Karditsa παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία παρούσα εργασία

1053 P. muralis Ag. Anargiroi, Attiki παρούσα εργασία παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -

1058 P. muralis Aigaleo παρούσα εργασία παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -

1059 P. muralis Aigaleo παρούσα εργασία παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -

1060 P. muralis Aigaleo παρούσα εργασία παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -



58 
 

 

 

 

 

1113 P. muralis Doliani, Ioannina  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -

1114 P. muralis Nemertsika Mt. Vitsikopoulo  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  -

1115 P. muralis Drymades, Ioanninon  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  παρούσα εργασία  -

1116 P. muralis Artotina, Fokida  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία

1117 P. muralis Xynoneri  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  -  -  -  -

1118 P. muralis Erymanthos mt.  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -

1119 P. muralis Erymanthos mt.  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  παρούσα εργασία

1120 P. muralis Trichonida lake  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  -

1121 P. muralis Panaitoliko mt. Strigania  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  -  παρούσα εργασία

1122 P. muralis Doxas lake  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  -

1123 P. muralis Trikala  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  -

1125 P. muralis Vitsi mt.  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία

1126 P. muralis Ag.Ioannis Theologos church, Lakonia  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  παρούσα εργασία

1127 P. muralis Moni Vazelonos, Kozani  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  -

1130 P. muralis Kato Lampri, Aitoloakarnania  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -

1131 P. muralis Vitsi mt.  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία

1403 P. muralis Sarantaporo  παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -  -

1404 P. muralis Sarantaporo  παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -  -

1405 P. muralis Sarantaporo  παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -  -

1406 P. muralis Sarantaporo  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -

1407 P. muralis Sarantaporo  παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -  -

1408 P. muralis Sarantaporo  παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -  -

1411 P. muralis Olympos mt.  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία

1412 P. muralis Kokkinopilos  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -

1413 P. muralis Pieria mt, Katafygi  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  παρούσα εργασία

1414 P. muralis Othrys mt  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  -

1430 P. muralis Othrys mt  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  παρούσα εργασία

1431 P. muralis Othrys mt  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -

1432 P. muralis Othrys mt  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -

1433 P. muralis Skoteino, Morna river dam  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  παρούσα εργασία

1434 P. muralis Samothraki, Fonias  παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -  -

1435 P. muralis Karydochori  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  -  -  -  -

1436 P. muralis Karydochori  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -

1437 P. muralis Parnonas mt.  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -

1438 P. muralis Parnonas mt.  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -

1440 P. muralis Nostimo  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία

1442 P. muralis Taygetos mt.  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -

1461 P. muralis Orvilos mt.  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -

1462 P. muralis Orvilos mt.  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία

1471 P. muralis Samothraki, Fonias  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  -  παρούσα εργασία

1472 P. muralis Ukraine  παρούσα εργασία  -  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  -  παρούσα εργασία

1473 P. muralis Ukraine  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -

1474 P. muralis Ukraine  παρούσα εργασία  -  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  παρούσα εργασία  -

377 P. levendis Pori isl. MK905590 MK929139 MK926653 MK926617 MK929637 MK941408 MK941374 MK941435

379 P. levendis Pori isl. MK905592 MK929141 MK926655 MK926619 MK929639 MK941409 MK941376 MK941437

092 P. cretensis Marmara isl. AF486208.1 AY896150.1 MK926637 MK926601 MK929621 MK941393 MK941358 MK941422

093 P. cretensis Koufonisi isl. AF486213.2  AY896147.1 KX658583 KX658530 KX658477 MK941394 MK941359 MK941423

389 P. cretensis Balos MK905602 MK929151 MK926657 MK926621 MK929641 MK941410 MK941378 MK941439

095 P. cretensis Trypiti gorge AF486220.1 AY896164.1 MK926638 MK926602 MK929622 MK941396 MK941361 MK941425

371 P. cretensis Lissos, Sougia MK905584.1 MK929134.1 MK926649.1 MK926613.1 MK929633.1 MK941406.1 MK941372.1 MK941434.1

071 P. cretensis Samaria Αρχείο Εργαστηρίου Αρχείο Εργαστηρίου MK926633.1 MK926597.1 MK929617.1 MK941390.1 MK941355.1 MK941419.1


