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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017-
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Το Δρ. Χαράλαμπο Φασουλά για την εμπιστοσύνη και τις ανεκτίμητες ευκαιρίες που μου έχει δώσει στα 

πρώτα βήματά μου στο χώρο της Παλαιοντολογίας. 

Το Δρ. Γιώργο Λύρα, για την διάθεση της συλλογής κρητικών ελαφιών του Παλαιοντολογικού Μουσείου 

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την άμεση ανταπόκρισή του σε οποιοδήποτε 

θέμα σχετικό με την εργασία και μη. 

Το Δρ. Σωκράτη Ρουσιάκη, που με την προθυμία και την διάθεσή του έκανε την διαμονή μου στο 

«Μακρυνάρι» πολύ πιο ευχάριστη.  

Το Δρ. Στρατή Βαλάκο, για την διάθεση υλικού του Ζωολογικού Μουσείου Αθηνών. 

Το Δρ. Βασίλη Σιμιτζή, για την διάθεση της συλλογής του Παλαιοντολογικού Μουσείου Ρεθύμνου και της 

υπομονής που υπέδειξε κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μου επίσκεψης.  

Το Δρ. Μωυσή Μυλωνά για τη συμμετοχή του στην τριμελή μου επιτροπή, το άμεσο ενδιαφέρον που 

έδειξε στους προβληματισμούς μου και τον χρόνο που αφιέρωσε στα τα σχόλια και την γενικότερη 

αξιολόγηση της διατριβής. 

Το Δρ. Νίκου Πουλακάκη επίσης για την συμμετοχή του στην τριμελή μου επιτροπή, παρά το 

νεοαποκτηθεί όγκο εργασιακών και οικογενειακών του υποχρεώσεων. 

Το Δρ. Απόστολο Τριχά, πλέον φίλο και συνεργάτη, για την διάθεση του φωτογραφικού του εξοπλισμού. 

Τη Δρ. Κατερίνα Βαρδινογιάννη για την παρουσία και την ηθική υποστήριξή της σε κάθε προβληματισμό 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Κατά τη διάρκεια του Μέσου και Ανώτερου Πλειστόκαινου αναπτύχθηκε στην Κρήτη μια ενδημική 

πανίδα, η οποία αποτελούνταν από ποικίλες μορφές ελαφιών, μικρόσωμους ελέφαντες, νάνους 

ιπποπόταμους, γιγαντόσωμα ποντίκια, διάφορα εντομοφάγα, πολυάριθμα πτηνά και ερπετά, ενώ τα 

μεγάλα σαρκοφάγα σχεδόν απουσίαζαν. Η μη ισορροπημένη και πτωχή αυτή πανίδα είναι αποτέλεσμα 

τεκτονικών διεργασιών που οδήγησαν στην τελική διαμόρφωση και απομόνωση της Κρήτης στις αρχές 

του Πλειστοκαίνου. Εξελίχθηκε μέσω μιας τυχαίας οδού διασποράς λίγων ομάδων ζώων, ικανών να 

διασχίσουν το ευρύ θαλάσσιο φράγμα, που προσαρμόστηκαν στο απομονωμένο νησιωτικό περιβάλλον. 

Στην κρητική ενδημική θηλαστικοπανίδα, τα αρτιοδάκτυλα ήταν μακράν οι πιο επιτυχημένες μορφές 

κατά το Ανώτερο Πλειστόκαινο (0,03-0,01 εκ. χρόνια πριν). Απολιθώματά τους είναι γνωστά από τα τέλη 

του 18ου αιώνα και έως σήμερα διαφορετικές ταξινομικές μονάδες έχουν περιγραφεί βάσει της 

μορφολογίας των οδόντων, των κεράτων, του κρανιακού και μετακρανιακού σκελετού των ευρημάτων. 

Γενικά, τα κρητικά ελάφια εμφάνιζαν μεγάλη ποικιλία μεγεθών και μορφών καταλαμβάνοντας το 

μεγαλύτερο δυνατό εύρος ενδιαιτημάτων. Εντούτοις, ο ισχυρός ενδημισμός, η σημαντικά μεγαλύτερη 

ποικιλότητα σε σχέση με τα ηπειρωτικά είδη, αλλά και η απουσία βιοστρωματογραφικών δεδομένων 

καθιστούν τη συστηματική τους μάλλον προβληματική. Το σύνολο των διαφορετικών τάξων μπορεί να 

ανήκε σε ένα μοναδικό γένος, στη βάση της μονοφυλετικής καταγωγής και της ακτινωτής εξέλιξης ή 

ακόμη και σε περισσότερα, υποδηλώνοντας μία ανεξάρτητη καταγωγή. Στη γειτονική Κάρπαθο 

αναφέρονται επίσης ενδημικά πλειστοκαινικά ελαφοειδή από τον Kuss (1975). Με βάση την διαφορετική 

μορφολογία των κεράτων, και του ελάχιστου μέχρι τότε μετακρανιακού υλικού, περιγράφηκαν δύο είδη, 

το Candiacervus cerigensis και το μεγαλύτερο C. pigadiensis. Από το γειτονικό νησί της Κάσου, τα 

ελάχιστα δείγματα μικρόσωμων ελαφιών τοποθετήθηκαν στο μικρότερο C. cerigensis. 

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε πρωτογενώς η βιομετρική ανάλυση των διαφορετικών μεγεθών και 

της μορφολογίας των κρητικών ελαφιών και η σύγκρισή τους με τα εκείνα της Καρπάθου και της Κάσου. 

Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκε ένα μεγάλο σύνολο κρανιακού υλικού η πλειονότητα του οποίου 

προέρχεται από την ανασκαφική δραστηριότητα του γερμανού καθηγητή Παλαιοντολογίας S.Ε. Kuss 

κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και 1970 στα τρία νησιά που αποτελούν μέρος της 

παλαιοντολογικής συλλογής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Ορισμένα δείγματα (σπήλαια 

Λικοτιναρά, θέσεις Ρεθύμνου) ανήκουν στη συλλογή του μουσείου Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και του Παλαιοντολογικού Μουσείου Ρεθύμνου. Προσδιορίστηκαν ποικίλοι χαρακτήρες σε ένα 

σύνολο κεράτων, κρανίων, δοντιών, άνω και κάτω γνάθων, με τη βοήθεια ψηφιακού παχύμετρου στο 
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πλησιέστερο 0,01 mm. Από τις αναλύσεις εξαιρέθηκαν τα δείγματα ανήλικων ατόμων, όπως 

υποδεικνύουν χαρακτηριστικά ιδιαίτερα για κάθε σύνολο οστών. 

Κανένα στοιχείο σχετικά με την μορφολογία του κρανίου και των κεράτων των μεγαλύτερων (ΙΙΙ-VI) 

μορφών δεν καταγράφεται. Η μετρική ανάλυση των δομών αυτών για τις μικρότερες μορφές δεν 

αποδίδουν ευκρινείς σχέσεις μέσα στο νησί της Κρήτης. Η δεύτερη μικρότερη και πιο ποικιλόμορφη 

κλάση μεγέθους (ΙΙ) της ανάλυσης του De Vos (1984) επικρατεί και διακρίνεται στο υλικό από τις κρητικές 

θέσεις, όπως αποτυπώνεται στα διαγράμματα διασποράς των δοντιών άνω και κάτω γνάθων. Η 

μικρότερη (Ι) διακρίνεται αλλά όχι εμφανώς, κυρίως λόγω έλλειψης των θέσεων αναφοράς. Οι 

μεγαλύτερες ομάδες (ΙΙΙ-V) διακρίνονται αλλά με ελάχιστη αντιπροσώπευση.  

Η μορφολογική ανάλυση των κεράτων των μικρόσωμων μορφών που μελετήθηκαν προτείνει έναν 

εναλλακτικό διαχωρισμό μέσα στα προσφάτως περιεγραμμένα είδη κατά van der Geer (2018). Επιπλέον 

γίνεται περιγραφή δύο ιδιαίτερων αναφορών κεράτων. Στα δόντια οι μεγαλύτερες μορφές (VI-V) 

εμφανίζουν χαρακτήρες που αυξάνουν την επιφάνεια των δοντιών και υποδεικνύουν πιθανώς διαβίωση 

σε δασικά περιβάλλοντα, διαχωρίζοντάς τα από την πιο απλοποιημένης μορφής οδοντοστοιχία των 

μικρότερων που μάλλον καταλάμβαναν λιβαδικές οικοθέσεις πιο ανοιχτού τύπου. Ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών στα κέρατα, τα κρανία και τα δόντια των μικρότερων τα τοποθετούν στο μεγάκερο 

γένος Praemegaceros, από πρόγονο του οποίου πιθανόν να προήλθαν με γραμμική εξέλιξη. Από την 

άλλη, η εξελικτική ιστορία των μεγαλύτερων μορφών δεν είναι καλά γνωστή. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι 

προήλθαν από ένα διαφορετικό πρόγονο, πιθανώς κάποιον εκπρόσωπο της οικογένειας Cervidae ή 

κάποιο δασικό μεγάκερο γένος, η άφιξη του οποίου ακολούθησε εκείνη του προγόνου των μικρότερων 

ελαφιών. 

Η πολυμεταβλητή Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) των κεράτων έδωσε μία ξεκάθαρη διάκριση της 

ελαφοπανίδας των δύο νησιών, ενώ διαχώρισε επιπλέον τον πληθυσμό της Καρπάθου σε δύο μορφές 

κεράτων. Οι μορφές αυτές αναγνωρίζονται και μορφολογικά, τα κοινά χαρακτηριστικά των οποίων 

ομοιάζουν με αυτά των κεράτων του γένους Eucladoceros. Τα ενδημικά ελαφοειδή της Καρπάθου 

συγκροτούν δύο κλάσεις μεγέθους ως προς το οδοντικό υλικό των κάτω γνάθων, που εμφανίζουν μετρική 

σύμπτωση σε ορισμένες διαστάσεις τους με τα μικρόσωμα κρητικά ελάφια, ενώ παράλληλα 

παρουσιάζουν ενδείξεις φυλετικού διμορφισμού. Από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κεράτων, και 

τις διαφορές στη σύγκριση  των κρανίων και των δοντιών των μικρόσωμων πληθυσμών των δύο νησιών 

προτείνεται η προέλευση τους από διαφορετικούς σε επίπεδο γένους προγόνους.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Κρήτη αποτελεί ένα από τα καταλληλότερα παραδείγματα νησιωτικής πανιδικής διαδοχής και εξέλιξης 

στην Μεσογειακή λεκάνη. Η σχετικά πρόσφατη γεωλογική της ηλικία, έχει σημαδευτεί από πολυάριθμες 

και πολύπλοκες διεργασίες που είχαν ως αποτέλεσμα τη συνεχή μεταβολή της έκτασης και του 

ανάγλυφού της επηρεάζοντας παράλληλα την ένταση του νησιωτικού της χαρακτήρα μέσω της 

περιοδικής επαναφοράς της χερσαίας επικοινωνίας της με τις γειτονικές ηπειρωτικές μάζες.  

Η Παλαιογεωγραφία του Αιγαίου και της Κρήτης 

Το Αιγαίο γεωτεκτονικά βρίσκεται στην περιοχή σύγκρουσης δύο λιθοσφαιρικών πλακών, της 

ευρασιατικής και της αφρικανικής. Οι κινήσεις των δύο πλακών είχαν ως αποτέλεσμα στη διάρκεια του 

γεωλογικού χρόνου, διαδοχικά ορογενετικά συμβάντα και γενικά αναδιοργανωτικές διαδικασίες, οι 

οποίες διαμόρφωσαν τη δομή του. Η γεωλογική ιστορία του Ν. Αιγαίου και ειδικότερα του σύγχρονου 

νησιωτικού τόξου Πελοποννήσου-Κρήτης-Δωδεκανήσων, ξεκινά με μια τέτοια ορογένεση, στην ευρύτερη 

περιοχή της ανατολικής μεσογειακής λεκάνης (Sondaar et al., 1996).  

Η ορογένεση αυτή τελειοποιείται στο τέλος του Ολιγόκαινου (~23 εκ. έτη πριν). Αποτέλεσμά της ήταν η 

ανάδυση μιας χερσαίας μάζας, τμήμα μιας εκτεταμένης συνεχούς ορεινής ζώνης, της «Αιγηίδας», η 

οποία ένωνε το σημερινό νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας με την Μ. Ασία. Έτσι για πρώτη φορά 

εμφανίζεται ξηρά στο χώρο της σημερινής Κρήτης. Παράλληλα, η νεοαναπτυσσόμενη Μεσόγειος 

θάλασσα, υπόλειμμα της παλαιάς Τηθύος, επικοινωνεί μέχρι και το μέσο Μειόκαινο τόσο με τον 

Ατλαντικό ωκεανό κυρίως μέσω του στενού του Γιβραλτάρ, όσο και με τον Ινδο-Ειρηνικό μέσω της 

Ερυθράς Θάλασσας.  

Μέχρι και το Μέσο Μειόκαινο (Λάγγιο- Σερραβάλλιο, ~15-13 εκ. έτη πριν) ολόκληρος σχεδόν ο Ελλαδικός 

χώρος και το Αιγαίο, αποτελεί μια ενιαία ηπειρωτική χέρσο με την Μικρά Ασία. Η θάλασσα περιορίζεται 

περιφερειακά από το Ιόνιο έως νότια της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Την ίδια εποχή λαμβάνει χώρα 

μια γενική ανατολική βορειο-ανατολική συμπίεση κατά μήκος της μεσοελληνικής αύλακας ταυτόχρονα 

με την ορογένεση της Πίνδου, και η ηφαιστειότητα περιορίζεται προς τα νότια, μέχρι το νησί της Κω. 

Κατά το Σερραβάλιο (~14-13 εκατ. έτη πριν) το ανάγλυφο υπέστη σημαντική αναγέννηση. Τεκτονικές 

μετακινήσεις μεγάλης κλίμακας έχουν ως αποτέλεσμα την τμηματική κατακρήμνιση της περιοχής της 

νότιας Αιγηίδας. Το νησί της Κρήτης σταδιακά μετατρέπεται σε ένα σύμπλεγμα μικρότερων νησίδων του 

ευρύτερου νησιωτικού τόξου του Αιγαίου που συνεχώς μεταβάλλεται, υπό την επίδραση των ευστατικών 

τεκτονικών πιέσεων. 



9 
 

Οι πρώτες λεκάνες στην περιοχή του Ν. Αιγαίου και της Κρήτης σχηματίζονται την εποχή του 

Σερραβάλιου (13 εκ. έτη πριν) με την απόθεση των πρώτων χερσαίων  ιζημάτων Αλπικής προέλευσης 

(van Hinsbergen & Meulenkamp, 2006). Στο οριακό διάστημα μεταξύ Σερραβάλλιου και Τορτόνιου (~ 

10,6 εκατ. έτη πριν) η διαμόρφωση της παλαιογεωγραφίας της Κρήτης άλλαξε ριζικά, καθώς η χερσαία 

μάζα που συνέδεε την Κρήτη με τη σημερινή ηπειρωτική Ελλάδα άρχισε να καταβυθίζεται επίσης. Ο 

τεκτονισμός συνεχίστηκε και στο ανώτερο Μειόκαινο (Τορτόνιο, ~9-8 εκατ. έτη πριν) με τον σχηματισμό 

λεκανών εξαιτίας των εκτεταμένων ρηγμάτων που συνεχίζονταν με κατεύθυνση βορά-νότου 

(Dermitzakis, 1989). Πλέον μεγαλύτερο ρόλο στις αναδιοργανωτικές διεργασίες αρχίζουν να 

διαδραματίζουν διάφορες συμπιεστικές τάσεις. Η πλάκα της Αραβίας συγκρούεται με αυτή της 

νοτιοανατολικής Ευρασίας ενώ παράλληλα παρατηρείται μια δεξιόστροφη κίνηση στο ρήγμα της 

Ανατολίας. Επιπλέον, η θάλασσα, η οποία έχει ξεκινήσει να εισβάλλει ήδη από το ανώτερο Σερραβάλλιο 

(~12 εκατ. έτη πριν) από τα νότια (ανατολικά, μεταξύ Κρήτης - Δωδεκανήσων), καταλαμβάνει ολόκληρο 

σχεδόν το χώρο του σημερινού Αιγαίου πελάγους με εξαίρεση την περιοχή των Κυκλάδων, που 

αποτελούσε συνέχεια της ηπειρωτικής Ελλάδας και περιοχές του βορειο-ανατολικού Αιγαίου, που 

αποτελούσαν τμήμα της χέρσου με την Μικρά Ασία (όπως τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος κ.α.). 

Κατά τις αρχές του Μεσσηνίου (~6 εκατ. έτη πριν), η Μεσόγειος απομονώνεται από τους γειτονικούς 

ωκεανούς καθώς τα στενά που μέχρι τότε την συνέδεαν με τον Ατλαντικό ωκεανό κλείνουν. Για τα 

επόμενα 1.5 εκ. έτη και με τα σημεία τροφοδοσίας της να αποκόπτονται επανειλημμένα η στάθμη της 

σημειώνει δραματική μείωση με την λεκάνη τελικά (~5,3 ε. έτη πριν) περιορίζεται σε επιμέρους 

μικρότερες. Αρκετές βαθιές υφάλμυρες και γλυκών υδάτων λίμνες σχηματίστηκαν στον αιγιακό χώρο την 

περίοδο αυτών των επανειλημμένων αποξηράνσεων. Κατά την διάρκεια αυτού του φαινομένου της 

«κρίσης του Μεσσηνίου», οι παλαιογεωγραφικές συνθήκες αλλάζουν ταχέως και σε μεγάλη έκταση, 

ωστόσο φαίνεται να ευνοούν τις μεταναστεύσεις χερσαίων θηλαστικών. Σύμφωνα με τον Dermitzakis 

(1989), σε όλη τη διάρκεια του Μέσου και κυρίως του Ανώτερου Μειόκαινου (μέσου Τορτονίου - 

Μεσσηνίου, 8-5 εκ. έτη πριν) υπήρξαν περιοδικές διασυνδέσεις μεταξύ της Μ. Ασίας και του Αιγιακού 

χώρου, συμπεριλαμβανόμενης της Κρήτης. Οι χερσαίες γέφυρες που δημιουργήθηκαν λειτούργησαν ως 

μεταναστευτικοί οδοί, καθιστώντας εφικτή την άφιξη και στην ελληνική ηπειρωτική χέρσο μεγάλου 

αριθμού αφρικανικών και ασιατικών στοιχείων. Προς το τέλος του Ανώτατου Μειόκαινου (~5,5 εκατ. 

χρόνια πριν από σήμερα) ο αιγιακός χώρος χερσεύει εκ νέου, αποτελώντας μια ενιαία χέρσο με την 

ελληνική ηπειρωτική μάζα και την Μ. Ασία. Η θάλασσα κατά την περίοδο αυτή έχει αποσυρθεί νοτιότερα 

και εκτείνεται από το Ιόνιο, και την περιοχή της Κρήτης μέχρι τα Δωδεκάνησα, ενώ στο βόρειο Αιγαίο 

αρχίζει να εισβάλλει η Παρατηθύς.  
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Με την άφιξη του Πλειοκαίνου (περίπου 5 εκ. έτη πριν) λαμβάνουν χώρα τα πλέον ισχυρότερα τεκτονικά 

γεγονότα που έχουν ως αποτέλεσμα την ανύψωση του τόξου του Ν. Αιγαίου. Παράλληλα, το κλίμα 

αλλάζει, με τη θερμοκρασία να πέφτει σημαντικά κατά τη διάρκεια του ανώτερου Πλειόκαινου (~ 3,3-

3,2 εκ. έτη πριν). Διαδοχικές ευστατικές αλλαγές στο επίπεδο της θάλασσας, σε συνδυασμό με έντονη 

τεκτονική δραστηριότητα ακολουθούν την κλιματική μεταβολή. Έτσι, με την έναρξη του Πλειόκαινου 

λαμβάνει χώρα η εκτεταμένη Πλειοκαινική επίκλυση («transgression of the Pliocene sea»). Περιφερειακά 

γεγονότα επικλύσεων διαφορετικού μεγέθους που πληρώνουν με θαλασσινό νερό τις αποξηρανθείσες 

κατά το Μεσσήνιο λεκάνες λαμβάνουν χώρα, δημιουργώντας τη σύγχρονη θάλασσα της Μεσογείου. 

Παράλληλα η περιοχή του Αιγαίου κατακερματίζεται εκ νέου σε μεγάλο βαθμό που ακολουθείται με 

σημαντική καταβύθιση στην κρητική λεκάνη και τα βόρεια των Κυκλάδων που καταλήγει με την 

ανάπτυξη του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια του ανώτερου μέσου Πλειόκαινου 

(~3,4 εκ. έτη πριν) το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της χέρσου στο χώρο της σημερινής Κρήτης 

καλύπτεται με νερό και χαρακτηρίζεται από ένα μη συμμετρικό μωσαϊκό υβωμάτων (horsts) και τάφρων 

(grabens). Ποικίλα μικρά και μεγάλα νησιά σχηματίζονται, καθώς η Πλειοκαινική θάλασσα εισχωρεί 

παντού αφήνοντας ανέπαφα μόνο τα πιο υψηλά σημεία. 

Στο τέλος του Πλειόκαινου - κατώτερο Πλειστόκαινο (~2,6 εκατ. έτη πριν) η θάλασσα αποσύρεται προς 

τα νότια και σχηματίζονται λίμνες στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο. Οι Κυκλάδες, που κατά την 

Πλειοκαινική επίκλυση παρέμεναν συνενωμένες σε μια «μεγαλόνησο», πλέον κατακερματίζονται, ενώ 

τα περισσότερα νησιά του Ν. Αιγαίου, μαζί με την Κρήτη και το σύμπλεγμα νησιών της Καρπάθου 

αποτελούν πλέον νησιωτικές περιοχές σε όλη τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου.  

Από το κατώτερο Πλειστόκαινο και μέχρι σήμερα, (δηλαδή τα τελευταία 1,8 εκ. έτη) το νησιωτικό τόξο 

του Ν. Αιγαίου και ειδικότερα η Κρήτη, λόγω νέων εκτεταμένων ανυψωτικών κινήσεων αποκτούν το 

σημερινό τους σχήμα, ενώ γενικά μπορεί να ειπωθεί ότι η διαμόρφωση χέρσου και θάλασσας του 

Αιγιακού αρχιπελάγους δε διαφέρει σημαντικά από τη σημερινή. Η πρώτη Παγετώδης εποχή αρχίζει στο 

μέσο Πλειστόκαινο (480-250 χιλ. χρόνια πριν, Lykousis 2009), ορίζοντας την απαρχή διακυμάνσεων 

μεταξύ ψυχρών και θερμών περιόδων των Παγετωδών-Μεσοπαγετωδών εποχών. Οι κλιματικές και κατ’ 
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επέκταση ευστατικές αυτές μεταβολές είχαν ως αποτέλεσμα πολλαπλές αλλαγές και στην σύνθεση της 

πανίδας των επιμέρους περιοχών της Ευρώπης και της Ελλάδας (Εικόνα 1).  

Διασπορά και Μετανάστευση των Νησιώτικων Θηλαστικών 

Η μελέτη της απολιθωμένης πανίδας μιας περιοχής αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την μελέτη της 

παλαιογεωγραφίας της. Η διασπορά και η μετανάστευση των χερσαίων θηλαστικών εξαρτάται από τις 

γεωγραφικές συνθήκες που επικρατούν, ενώ η εγκατάσταση και η τελική σύνθεση της πανίδας στη νέα 

περιοχή εξαρτάται από τις  πιθανές οδούς διασποράς και τις διαφορετικές παλαιογεωγραφικές 

διασυνδέσεις, αλλά και τον τύπο των μετακινούμενων ζώων και το χρόνο αποίκισης (Simpson 1965; 

Sondaar, 1977 & Dermitzakis & Sondaar, 1978; Dermitzakis, 1989; Sondaar et al., 1996; Sondaar & Van 

der Geer, 2002). 

Εικόνα 1: Παλαιογεωγραφική ανακατασκευή της περιοχής του Αιγαίου κατ;a την διάρκεια των 

κυριότερων Παγετωδών σταδίνω των τελευταίων 400 χιλ. ετών (εικόνα από Lykousis 2009) 
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Η μετανάστευση των θηλαστικών εξαρτάται κατά βάση από τοπογραφικούς/γεωγραφικούς και 

κλιματικούς παράγοντες. Το μεταναστευτικό δυναμικό επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τους 

γεωγραφικούς φραγμούς, όπως υψηλές οροσειρές και/ή θαλάσσιοι δίαυλοι, που περιορίζουν την 

μετακίνηση, καθώς και από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές προέλευσης και 

κατάληξης. Κατά τη διάρκεια του Νεογενούς και Τεταρτογενούς, η ανατολική λεκάνη της Μεσογείου 

αποτέλεσε χώρο εκτεταμένων πανιδικών ανταλλαγών μεταξύ των ηπείρων της Ευρώπης, Ασίας και 

Αφρικής, ως επακόλουθο σημαντικών κλιματικών και τεκτονικών αλλαγών (Koufos et al., 2005). Ωστόσο, 

οι πανιδικές μετακινήσεις μεταξύ των νησιωτικών συμπλεγμάτων της λεκάνης σχετίζονται κυρίως με τις 

επιμέρους παλαιογεωγραφικές  διακυμάνσεις, αντίθετα από την εξέλιξη των παλαιοαρκτικών 

ηπειρωτικών πανίδων, όπου τα διάφορα γεγονότα διαδοχής ρυθμίζονται κυρίως από τα παγκόσμια 

κλιματολογικά φαινόμενα.  

Η πανιδική σύσταση ενός νησιού εξαρτάται από τους οργανισμούς που καταφέρνουν να το 

προσεγγίσουν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους τα σπονδυλωτά και συγκεκριμένα τα θηλαστικά 

διασπείρονται και εγκαθίστανται επιτυχώς σε ένα νησί. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πιο κοινή 

θηλαστικοπανίδα των πλειστοκαινικών νησιών αποτελείται από ελέφαντες, ελαφοειδή και 

ιπποπόταμους. Η συχνή εμφάνισή τους σε αυτά τα απομονωμένα περιβάλλοντα αποδίδεται σε κοινά 

γνωρίσματα του τρόπου ζωής τους. Όλα διακρίνονται για την κολυμβητική τους ικανότητα, με την 

ικανότητα επίπλευσής τους να επιβοηθάται από τα αέρια που το πεπτικό τους σύστημα παράγει 

(Sondaar & Van der Geer, 2002). Ακόμα, τα φυτοφάγα ζώα, όπως τα παραπάνω, ζουν και κολυμπούν σε 

κοπάδια. Αντίθετα, ενώ τα σαρκοφάγα μπορούν επίσης να κολυμπούν, η πλευστότητά τους είναι 

περιορισμένη, ενώ ο αρχικός ιδρυτικός πληθυσμός τους, όταν φθάνει σε ένα νησί είναι πολύ μικρός για 

την εδραίωση ενός νέου σταθερού πληθυσμού (Dermitzakis, 1989). Η επιτυχία επομένως μιας 

μετανάστευσης συνδέεται εν μέρει με τη νομαδική ζωή. Η υπερβολική όμως αύξηση που χαρακτηρίζει 

τους πληθυσμούς των φυτοφάγων και η ανάγκη εύρεσης νέων τόπων βοσκής είναι που τελικά προκαλεί 

την ανάγκη μετακίνησης.  

Ακόμα, το σωματικό μέγεθος σχετίζεται θετικά με την απόσταση και το χρόνο μετανάστευσης. Έτσι, ένα 

μεγαλόσωμο είδος μπορεί να καλύψει μεγαλύτερη απόσταση κατά τη διάρκεια της ζωής του σε αντίθεση 

με ένα μικρόσωμο (όπως κάποιο εντομοφάγο), το οποίο απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό γενεών για την ίδια 

απόσταση ή φυσικό φραγμό. Τα τρωκτικά και εντομοφάγα είναι δυνατόν να φθάνουν στα νησιά με μία 

περισσότερο παθητική διαδικασία παράσυρσης με την επίπλευση πάνω σε φυσικές σχεδίες και όπως 
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συμβαίνει με τα μεγάλα φυτοφάγα, η πιθανότητα αποίκησης νέων περιβαλλόντων αυξάνεται από 

ισχυρά ρεύματα ή ακραίες καταστάσεις (Van der Geer et al. 2011). 

Γενικά, διακρίνονται τρεις κύριοι τρόποι μετανάστευσης (Van der Geer et al. 2011), οι οποίοι οδηγούν σε 

διαφορετικού τύπου νησιωτικές πανίδες: 

i. Η επικοινωνία των πανίδων μέσω διαδρόμου χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες; α) Με ενιαίο διάδρομο 

(«corridor route») που συντελεί στην εξάπλωση σε αμφότερες τις διευθύνσεις και εναλλαγή του 

μεγαλύτερου μέρους μίας πανίδας από την μία περιοχή στην άλλη. Έτσι, στο γεωλογικό παρελθόν μια 

ευρεία χερσαία γέφυρα συνέδεε ένα σημερινό νησί με την ηπειρωτική χέρσο οδηγώντας τελικά σε μια 

καινούρια ισορροπημένη πανίδα όμοια με την ηπειρωτική χέρσο. β) Επικοινωνία μέσω ενός φίλτρου-

διαδρόμου («filter route»), από τον οποίο μόνο ένα μέρος της ηπειρωτικής πανίδας διασπείρεται 

επιτυχώς σε αμφότερες τις διευθύνσεις, όπως συμβαίνει σε μία διακοπτόμενη ή κατακερματισμένη 

γέφυρα ξηράς. Το αποτέλεσμα είναι μία πτωχή σε είδη αλλά ισορροπημένη πανίδα (με λίγα ή καθόλου 

ενδημικά είδη), η οποία μπορεί να οφείλεται και στις περιορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες ή τη 

διακοπή της επικοινωνίας με τη χερσαία μάζα. 

ii. Η αμφίδρομη οδός («pendel route»), μέσω ενός μικρού θαλάσσιου φράγματος, δηλαδή ενός στενού 

διαύλου, που διασχίζεται με ευκολία και επαναλαμβανόμενα προς τις δύο κατευθύνσεις μόνο από 

ορισμένα θηλαστικά, συνήθως εκείνα με δυνατότητα επίπλευσης και κολύμβησης, όπως ελέφαντες, 

ιπποπόταμοι κ.α., καθώς και τα πτηνά). Αποτέλεσμα μια μη ισορροπημένη πανίδα που περιέχει ένα πολύ 

περιορισμένο αριθμό ηπειρωτικών πληθυσμών που συνεχώς ανανεώνονται και επικοινωνούν γενετικά 

με την πηγή.  

iii. Τυχαία οδός μετανάστευσης («sweepstake dispersal»), που αφορά τη τυχαία διάπλευση προς μια 

διεύθυνση συνήθως ενός μεγάλου θαλάσσιου όγκου, ο οποίος είναι διαπερατός περιστασιακά από λίγες 

ταξινομικές ομάδες (κολυμπώντας ή επιπλέοντας πάνω σε φυσικές σχεδίες) και αδύνατη για άλλες. 

Καθώς τέτοιες διαπλεύσεις αποτελούν την εξαίρεση, οι πληθυσμοί τους εξελίσσουν λίγες ενδημικές 

μορφές, απομονώνονται και προσαρμόζονται στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες συγκροτώντας μη 

ισορροπημένες πανίδες. 

Ο Κανόνας του Νησιού (Island Rule) 

Γενικά, το σωματικό μέγεθος των νησιωτικών πληθυσμών των σπονδυλόζωων υφίσταται σημαντικές 

μεταβολές σε σύντομο εξελικτικό χρόνο (Lister, 1989). Το σωματικό μέγεθος μπορεί να αποτελεί έναν 

έμμεσο δείκτη της εξέλιξης των σωματικών χαρακτηριστικών ενός ζώου, με τις οικολογικές 
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αλληλεπιδράσεις να διαδραματίζουν τον βασικότερο ρόλο, ενώ φαίνεται ότι η νησιωτική επίδραση 

ποικίλει ανάμεσα σε διαφορετικά νησιά και ταξινομικές ομάδες.  

Ο όρος «κανόνας του νησιού» εισήχθη από τον Van Valen ήδη από 1973 και έχει περιγραφεί για διάφορες 

αρτίγονες και εξαφανισμένες ταξινομικές ομάδες σπονδυλωτών (Foster 1964, Van Valen 1973,  Sondaar 

1977, Case 1978, Heaney 1978, Lomolino 1985, Roth 1992, Damuth 1993, Lister 1996a, Clegg & Owens 

2002, Boback & Guyer 2003, Lomolino 2005, Meiri et al. 2004, 2005 κ.α.). Γενικά, πρόκειται για το, 

σύνηθες στα νησιωτικά περιβάλλοντα (αλλά και «νησιωτικού τύπου» χερσαία οικοσυστήματα), 

φαινόμενο προσαρμογής του σωματικού μεγέθους στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες ανάλογα με τις 

αρχικές διαστάσεις. Πρόκειται για τη διαδικασία της σμίκρυνσης («νησιωτικός νανισμός») των 

μεγαλόσωμων (όπως τα προβοσκιδωτά και τα αρτιοδάκτυλα) ή μεγέθυνσης («νησιωτικός γιγαντισμός») 

των μικρόσωμων ζώων (όπως διάφορα τρωκτικά και λαγόμορφα) αντίστοιχα (Foster 1964). Τα θηλαστικά 

αποτελούν τα πιο γνωστά παραδείγματα εφαρμογής του κανόνα, συμπεριλαμβανόμενων και των 

πρωτευόντων (με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ιδιαίτερα μικρόσωμο πιθανό είδους ανθρώπου, Homo 

floresiensis από το νησί Φλόρες της Ινδονησίας, Bromham & Cardillo 2007). 

Αυτό το γενικό πρότυπο ή τάση που χαρακτηρίζει τις νησιωτικές πανίδες είναι αποτέλεσμα παραγόντων 

σχετικών με τα ίδια τα είδη, όπως οι απαιτήσεις πόρων, η ποικιλία και η ένταση των οικολογικών 

αλληλεπιδράσεων, η ικανότητα μετακίνησης και μετανάστευσης και γενικά τα ιδιαίτερα μορφολογικά, 

φυσιολογικά και ηθολογικά χαρακτηριστικά, αλλά και του νησιωτικού περιβάλλοντος όπως η 

πρωτογενής παραγωγικότητα, οι διαθέσιμοι πόροι, η έκταση, καθώς και ο χρόνος και βαθμός 

απομόνωσης (Lomolino 2005, Palombo 2008, Van der Geer et al. 2013).  

Επιπλέον, η ακραία μεταβολή του μεγέθους αποτελεί αντίδραση στην οικολογική πίεση που υφίστανται 

τα είδη μέσω του ανταγωνισμού και της θήρευσης. Η μειωμένη, συχνά απούσα θηρευτική πίεση στα 

νησιά απελευθερώνει οικολογικά τα μεγαλόσωμα είδη που αποκτούν μικρότερα μεγέθη, καθώς το 

μεγάλο σωματικό μέγεθος αποτελεί μία βασική προσαρμογή εξουδετέρωσης του θηρευτικού κινδύνου. 

Αντίθετα, η αυξημένη θήρευση στην ηπειρωτική χέρσο ασκεί μεγαλύτερη επιλεκτική πίεση στα 

μικρόσωμα και τα μεγαλόσωμα ζώα, ώστε εκείνα να μειώσουν ή να αυξήσουν περαιτέρω το σωματικό 

τους μέγεθος (Boekschoten & Sondaar 1966, Sondaar 1977,  Heaney, 1978, Van der Geer et al. 2013). 

Συγκεκριμένα, στα οπληφόρα θηλαστικά (ungulates - περισσόδακτυλα και αρτιοδάκτυλα), o βαθμός 

νανισμού, εξαρτάται κυρίως από την παρουσία ή όχι ανταγωνιστών, αλλά και διαφόρων θηρευτών (Raia 

& Meiri 2006). Σε περιβάλλοντα μειωμένης θνησιμότητας η αναπαραγωγή διευκολύνεται (αύξηση του 

αναπαραγωγικού ρυθμού) με αποτέλεσμα μια πληθυσμιακή έκρηξη που με τη σειρά της οδηγεί 
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αναπόφευκτα σε οικολογική κατάρρευση μέσω της υπερβόσκησης και απώλειας της βλάστησης (Van der 

Geer, 2008). Η αποφυγή της εξαφάνισης εξαναγκάζει τα μεγάλα φυτοφάγα να προσφύγουν σε νέες 

οικολογικές οικοθέσεις και να εξελίξουν τις κατάλληλες προσαρμογές (μείωση του σωματικού μεγέθους) 

αξιοποιώντας περισσότερο αποδοτικές στρατηγικές μετακίνησης και τροφοληψίας για τα νέα 

περιβάλλοντα.  

Κατά τους Μeiri et al. (2005) η μικρή έκταση των νησιών αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα 

ρύθμισης της εξέλιξης του σωματικού μεγέθους των ζώων, καθώς συχνά σχετίζεται άμεσα με την 

μειωμένη αφθονία των πόρων και επακολούθως επηρεάζει τη σύνθεση των πανίδων. Έτσι, στα μεγάλα 

θηλαστικά και πτηνά περισσότερο και λιγότερο στα ερπετά, οι μειωμένοι πόροι αναμένεται να ασκήσουν 

επιλεκτική πίεση ευνοώντας την μείωση του μεγέθους, καθώς τα πιο μικρόσωμα ζώα παρουσιάζουν 

γενικά χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις (Case 1978, Lomolino 1985, Roth 1992, Mc Nab 1994, 

Burness et al. 2001). Παράλληλα, άλλος ένας παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει την μεταβολή του 

μεγέθους είναι η έκταση και/ή η ποικιλότητα των νησιωτικών μικροπεριβαλλόντων, καθώς μεγαλόσωμα 

και μικρόσωμα θηλαστικά τείνουν να γίνουν προοδευτικά μικρότερα ή μεγαλύτερα αντίστοιχα, όσο η 

νησιωτική έκταση μειώνεται, συχνά εξελίσσοντας νέες ενδημικές μορφές σε διαφορετικά ενδιαιτήματα. 

Αντίστοιχα, η αυξημένη απομόνωση, η οποία σχετίζεται θετικά με την ικανότητα διασποράς, και ο 

μειωμένος διαειδικός ανταγωνισμός φαίνεται ότι οδηγούν σε ένα μεγαλύτερο σωματικό μέγεθος. 

Σύμφωνα με τον Lomolino (1985) η απομόνωση μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη του μεγέθους 

ειδικότερα στα μικρότερα είδη θηλαστικών, με τα μεγαλύτερα άτομα να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

επιτυχούς μετακίνησης και επικράτησης στα νέα νησιωτικά περιβάλλοντα. Ο γιγαντισμός αποτελεί ένα 

μάλλον κοινό φαινόμενο ανάμεσα στα μικρά νησιωτικά εντομοφάγα, όπου το μεγάλο μέγεθος μπορεί 

να αποτελεί ένα φυσιολογικό πλεονέκτημα κάτω από έντονα στρεσογόνες συνθήκες. Ο Smith (1992) 

υποστήριξε ότι απουσία θηρευτών, τα μικρά εντομοφάγα θηλαστικά, όπως διάφορα ποντίκια, αυξάνουν 

τις διαστάσεις τους για να επιτύχουν μια περισσότερο αποδοτική λειτουργία αφομοίωσης της 

προσλαμβανόμενης ενέργειας, καθώς αυξάνοντας την σωματική τους μάζα αποκτούν χαμηλότερους 

μεταβολικούς ρυθμούς, ενώ το μέγεθος του πεπτικού τους συστήματος αυξάνεται ισομετρικά. 

Αποκλίσεις από την εφαρμογή του κανόνα του νησιού ανάμεσα σε θηλαστικά διαφορετικών μεγεθών, 

τροφικών συνηθειών και φυλογενετικών σχέσεων, αλλά και εξαιρέσεις συγκεκριμένων ειδών ή τάξεων 

στο σύνολό τους σχετίζονται με τις ποικίλλουσες, ανάμεσα στις ταξινομικές ομάδες, βασικές 

παραμέτρους που ρυθμίζουν το γενικό πρότυπο, όπως οι απαιτήσεις πόρων, η αποφυγή της θήρευσης 
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ή ο ενδο- και διαειδικός ανταγωνισμός (MacArthur & Wilson 1963, Van Valen 1973, Heaney 1978, 

Lomolino 1985, 2005, Smith 1992, Clegg & Owens 2002, Meiri et al. 2004, Raia & Meiri 2006). 

Επιπλέον, διαφορετικοί μηχανισμοί επηρεάζουν το σωματικό μέγεθος φυτοφάγων και σαρκοφάγων 

αντίστοιχα (Raia & Meiri, 2006). Ανεξαρτήτως των αρχικών τους διαστάσεων, στα νησιωτικά σαρκοφάγα 

δεν παρουσιάζεται κάποια συγκεκριμένη τάση εξέλιξης του μεγέθους και των σωματικών 

χαρακτηριστικών, καθώς τόσο η έκταση και η απομόνωση, όσο και η θήρευση και ο ανταγωνισμός δε 

φαίνεται να επιδρούν μόνιμα στο σωματικό τους μέγεθος (Meiri et al. 2004, 2005) καθώς επηρεάζεται 

αποκλειστικά από την αφθονία και το μέγεθος της λείας τους (παράδειγμα η κρητική ενυδρίδα Lutrogale 

cretensis που εμφανίζεται ελαφρώς μεγαλύτερη από τον ηπειρωτικό της πρόγονο, Willemsen 1996). 

Η Νησιωτική Επίδραση στις Λειτουργικές Δομές των Θηλαστικών 

Το πιο ευδιάκριτο γνώρισμα των νέων ενδημικών νησιωτικών ειδών είναι η διαφοροποίηση του 

σωματικού τους μεγέθους. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται συχνά από πρόσθετες 

μορφολειτουργικές προσαρμογές, που σχετίζονται με τους ποικίλους τύπους νησιωτικών 

μικροπεριβαλλόντων (κλειστά ή ανοιχτά συστήματα, ομαλά ή τραχέα και μαλακά ή σκληρά εδάφη, 

εκτάσεις με μικρή ή μεγάλη κλίση κ.λ.π.) και αλλά και την εμφάνιση ποικίλων απομορφικών χαρακτήρων 

στο κρανίο, την οδόντωση και το σκελετό των άκρων, με το σημαντικό περιορισμό του μήκους των 

ποδιών, να αποτελεί το πιο κοινό γνώρισμα. 

Πολλά μεγάλα θηλαστικά των μεσογειακών νησιών μοιράζονται τη χαρακτηριστική βράχυνση των 

μεταποδίων τους σε σύγκριση με τους ηπειρωτικούς προγόνους τους (Sondaar, 1977). Το φαινόμενο 

αυτό έχει καταγραφεί στο κρητικό ελάφι (Candiacervus sp., Kuss 1973, De Vos 1979, De Vos & Dermitzakis 

1986, Van der Geer et al. 2006), στους μικρόσωμους ιπποπόταμους της Κρήτης, Hippopotamus 

creutzburgi (Boekschoten & Sondaar, 1966) και της Κύπρου, Phanourios minutus (Sondaar & Boekschoten 

1967) και τη σπηλαιόβια κατσίκα των Βαλεαρίδων Myotragus balearicus (Spoor 1988). Το πρότυπο αυτό 

δεν περιορίζεται χωρικά και χρονικά αφού εμφανίζεται στο νησιωτικό πλειστοκαινικό ελάφι Cervus 

astylodon από τα νησιά Ryukyu της Ιαπωνίας (Matsumoto & Otsuka 2000), του αρτιοδάκτυλου του 

Ανώτερου Μειόκαινου Hoplitomeryx matthei από το Gargano (που τότε αποτελούσε ακόμη νησί της 

Ιταλίας (Leinders 1984, Van der Geer 2005). 

Οι εξαιρέσεις είναι σπάνιες και σχετίζονται με περισσότερο ή λιγότερο ισορροπημένες πανίδες, ενώ 

μπορεί να εμφανίζονται και μέσα σε μία μεγάλη ποικιλία νησιωτικών ειδών, όπως αυτής που προκύπτει 

από πιθανά γεγονότα ενδοειδικής προσαρμοστικής διάσπασης και δημιουργεί διάφορους μικρούς και 
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μεγάλους μορφοτύπους (De Vos & Dermitzakis, 1986; De Vos, 2000; De Vos & Van der Geer, 2002). Στην 

περίπτωση αυτή μικρές και μεσαίες κλάσεις μεγέθους δεικνύουν τη χαρακτηριστική βράχυνση των 

άκρων τους, ενώ οι μεγαλύτεροι μορφότυποι μοιάζουν περισσότερο με τις ηπειρωτικές μορφές (Van der 

Geer et al., 2006).  

Τα Θηλαστικά της Κρήτης και της Καρπάθου κατά το Πλειστόκαινο 

Τρεις τύποι νησιών μπορούν να αναγνωριστούν στην Πλειο-Πλειστοκαινική Μεσόγειο:  καθαρά 

ηπειρωτικά, όπως η Σαρδηνία και η Κορσική, ηπειρωτικά που συνδέονται περιοδικά με την ηπειρωτική 

χέρσο μέσω ενός χερσαίου διαδρόμου-φίλτρου, όπως η Σικελία στο Ανώτερο Πλειστόκαινο και 

«ωκεάνιου χαρακτήρα» («oceanic-like island», κατά Sondaar 1977, van der Geer et al. 2006), όπως η 

Κρήτη. Ο ωκεάνιος τύπος νησιών αποικίζεται με τυχαία διάπλευση πλατιών θαλάσσιων διαύλων μέσω 

της ενεργητικής κολύμβησης (ή πτήσης στην περίπτωση των χειρόπτερων) ή της παθητικής επίπλευσης 

και παράσυρσης (rafting) και χαρακτηρίζεται από ενδημικές πανίδες (Sondaar & Van der Geer 2005). 

Στους άλλους τύπους νησιών αναπτύσσονται ισορροπημένες πανίδες. Έτσι, η πανίδα των 

Πλειστοκαινικών θηλαστικών των διάφορων νησιών μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες: α) εκείνη 

που μοιάζει με την πανίδα της ηπειρωτικής χέρσου και είναι σχετικά εύκολο να συσχετισθεί η μεταξύ 

τους ηλικία και β) η μη ισορροπημένη, ενδημική πανίδα.  

Στην ηπειρωτική χέρσο οι μεταναστεύσεις θηλαστικών είναι περιορισμένες ακολουθώντας την 

κατεύθυνση επέκτασης του παγοκαλύμματος των εναλλασσόμενων παγετώδων/μεσοπαγετώδων 

περιόδων, κατά τη διάρκεια κυρίως του Μέσου και Ανώτερου Πλειστόκαινου. Αντίθετα, η απομόνωση 

για ορισμένο διάστημα πολλών μεσογειακών νησιών λόγω των ευστατικών ταλαντεύσεων του 

θαλάσσιου επιπέδου σε συνδυασμό με τις τεκτονικές τάσεις, επέτρεψαν τη διαμόρφωση, σε πολλές 

περιπτώσεις, νέων χαρακτηριστικών ενδημικών μη ισορροπημένων πανίδων. Οι πανίδες αυτές 

ανέπτυξαν ιδιαίτερες μορφές, προσαρμοζόμενες σε νέα περιβάλλοντα με χαρακτηριστικά διαφορετικά 

από τα τυπικά ηπειρωτικά ενδιαιτήματα από τα οποία προέρχονταν (Caloi & Palombo, 1990; 1995) 

Ενδημικά θηλαστικά του Πλειστόκαινου είναι γνωστά σε δεκαέξι νησιά της Μεσογείου. Γενικά, 

αναφέρονται ελέφαντες σε 8 νησιά, ελαφοειδή σε 9, ιπποπόταμοι σε 4 και βοοειδή σε 2, τα περισσότερα 

σε νάνες μορφές, ενώ ορισμένα είδη μικροθηλαστικών (εντομοφάγα και τρωκτικά) παρουσιάζονται 

σημαντικά μεγαλύτερα σε μέγεθος σε σχέση με τους ηπειρωτικούς προγόνους τους (Dermitzakis, 1989). 

Η ίδια εικόνα συναντάται και εκτός της μεσογειακής λεκάνης, όπως στα Ιαπωνικά νησιά, στις Φιλιππίνες, 

στο νησί της Μάγχης και του κόλπου της Καλιφόρνιας, στα μικρότερα νησιά της Ινδονησίας κ.α. (Sondaar 
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& Dermitzakis 1985, De Vos 2006). Σε όλα, χαρακτηριστική είναι η ομοιότητα στην πανιδική σύσταση 

(ελέφαντες, ελάφια, ιπποπόταμοι) τα οποία ανέπτυσσαν κοινές μορφολογικές προσαρμογές, 

υποδεικνύοντας πιθανώς μια παράλληλη πορεία εξέλιξης. 

Παλαιογεωγραφικά είναι δυνατή η αναγνώριση δύο διαφορετικών πανίδων θηλαστικών στην Κρήτη: η 

Μειοκαινική, η οποία μοιάζει με εκείνη της Ευρασιατικής ηπειρωτικής χέρσου (βλ. και Van der Made, 

1996) και η πτωχή, ενδημική και μη ισορροπημένη πανίδα του Πλειστόκαινου (Sondaar et al. 1996). 

Η σύνθεση της ισορροπημένης και σχετικά πλούσιας Μειοκαινικής θηλαστικοπανίδας αποδίδεται σε 

έναν πιθανό ευρύ χερσαίο διάδρομο μεταξύ της Μ. Ασίας, της Κρήτης και της Ηπειρωτικής Ελλάδας, ο 

οποίος αποκόπτεται στο μέσο Μειόκαινο (~12 εκ. χρόνια πριν) με τη δημιουργία διαύλου μεταξύ Κρήτης 

και Δωδεκανήσων για την μεν, και στο ανώτερο Μειόκαινο – κατώτερο Πλειόκαινο μεταξύ Κρήτης και 

Πελοποννήσου για την δε. Τη συγκροτούσαν διάφορα προμεσηνιακής ηλικίας ηπειρωτικά τάξα με 

απόντες ενδημικούς χαρακτήρες, όπως υποδεικνύεται από την ανάλυση της ειδικής ποικιλότητας (με 

χαρακτηριστική την ύπαρξη του ιππαρίου, Hipparion sp.) και τη σημαντική παρουσία διάφορων 

σαρκοφάγων, καθώς και την επαναλαμβανόμενη εισβολή νέων ηπειρωτικών στοιχείων (Poulakakis et al., 

2002).  

H ανακάλυψη της πανίδας του κρητικού Τεταρτογενούς χρονολογείται από τον 18ο αιώνα, καθώς ήταν 

γνωστή η ύπαρξη στο βόρειο τμήμα διαφόρων σπηλαίων, τα οποία περιείχαν πλειστοκαινικά 

απολιθώματα (βλ. Pococke, 1745). Ωστόσο η συστηματική μελέτη και περιγραφή τους ξεκίνησε πολύ 

αργότερα, μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα (βλ. Bate, 1905, 1907; Simonelli, 1907, 1908). 

Η Πλειστοκαινική ενδημική πανίδα των θηλαστικών της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως πτωχή και μη 

ισορροπημένη, καθώς δεν εμφανίζονται όλες οι βασικές οικολογικές λειτουργικές ομάδες, όπως 

υποδεικνύει η αποκλειστική παρουσία ορισμένων μόνο μεγάλων φυτοφάγων (ελάφια, ελέφαντες, 

ιπποπόταμοι)  και τρωκτικών. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζει και τις Πλειστοκαινικές πανίδες σε άλλα 

νησιά του αιγιακού χώρου (για παράδειγμα Ρόδος, Κάσος, Κάρπαθος κ.α.), οι οποίες θεωρούνται επίσης 

μη ισορροπημένες, υποδεικνύοντας ότι αναπτύχθηκαν σε ένα απομονωμένο νησιωτικό περιβάλλον ως 

αποτέλεσμα των διάφορων τεκτονικών διαδικασιών. Αντίθετα, οι πανίδες του Τριτογενούς 

(Μειοκαινικές και Πλειοκανικές)  από τις ίδιες και άλλα νησιά (Εύβοια, Λέσβος, Χίος κ.α.) εμφανίζονται 

ισορροπημένες, καθώς οι τελευταίες ήταν συνδεδεμένες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό με την 

ηπειρωτική χέρσο εκείνη την περίοδο. 
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Γενικά, κατά τη διάρκεια του Μέσου και Ανώτερου Πλειστόκαινου (0,8 εκ.- 11.000 έτη πριν) αναπτύχθηκε 

στην Κρήτη μια πανίδα που συμπεριλάμβανε ποικίλες μορφές ελαφιών (Candiacervus ropalophorus, C. 

cretensis κ.α., Kuss 1965, 1970, 1975a&b, De Vos 1979, 1984, Capasso Barbato & Petronio 1986, Capasso 

Barbato 1990, 1992a, b), μικρόσωμους και μεγάλους ελέφαντες (Mammuthus creticus, E. antiquus 

cruetzburgi, Bate 1907, Kuss 1965, 1966, 1973, Dermitzakis & De Vos 1987, Mol et al. 1996, Poulakakis et 

al. 2002), νάνους ιπποπόταμους (Hippopotamus cruetzburgi parvus, H. cruetzburgi cruetzburgi, 

Boekschoten & Sondaar 1966, Kuss & Misonne 1968, Kuss 1975a, Dermitzakis & De Vos 1987, De Vos, 

1996), γιγαντόσωμα ποντίκια (Bate 1942, Κuss & Misonne 1968, Mayhew 1977, 1996), διάφορα 

εντομοφάγα (όπως η μυγαλή Crocidura zimmermanni, Reumer 1986, Reumer & Payne 1986, Reumer 

1996), πολυάριθμα πτηνά (ανάμεσά τους και η γιγάντια άπτερη κουκουβάγια Athene cretensis, Weesie 

1982, 1987, Lax 1996) και ερπετά (όπως το υποείδος χελώνας Testudo marginata cretensis, Bachmayer 

et al. 1975). Αντίθετα, τα μεγάλα σαρκοφάγα με εξαίρεση ένα είδος ενυδρίδας (Lutrogale cretensis 

Symeonidis & Sondaar 1975, Willemsen 1980, 1996) απουσίαζαν.  

Η δημιουργία, η εξέλιξη και η τελική της απομόνωση από την ηπειρωτική χέρσο, από την αρχή του 

Πλειοκαίνου, και η ανάλυση της Πλειστοκαινικής της πανίδας προκρίνει την τυχαία οδό μετανάστευσης 

(«sweepstake route») για τις προγονικές μορφές των ειδών που συγκροτούσαν την παραπάνω μη 

ισορροπημένη ενδημική πανίδα (Van der Geer et al. 2011). Η μη εύρεση έως τώρα απολιθωμένων 

θηλαστικών Πλειοκαινικής ηλικίας υποδηλώνει την απουσία θηλαστικών στο ανώτερο Πλειόκαινο και 

κατώτερο Πλειστόκαινο («Βιλλαφράγκιο») στην Κρήτη, καθώς κατά την περίοδο επίκλυσης της 

Πλειοκαινικής θάλασσας, η πλειοψηφία της μειοκαινικής πανίδας των θηλαστικών εξαφανίστηκε. 

Σύμφωνα με τους Sondaar & Boekschoten (1967) και Dermitzakis & Sondaar (1978), ο περιορισμός της 

πανίδας των Τεταρτογενών θηλαστικών ήταν αποτέλεσμα της απουσίας χερσαίων γεφυρών 

επικοινωνίας μεταξύ της ηπειρωτικής χέρσου και της Κρήτης, οι πρόγονοι των οποίων έφθασαν στο νησί 

μέσω της κολύμβησης ή της παθητικής επίπλευσης και παράσυρσης, με την πλειονότητά τους να την 

αποικίζει στο μέσο Πλειστόκαινο. Έτσι, καθώς περιστασιακά ορισμένες ομάδες ζώων διέπλεαν το σχετικά 

μεγάλο θαλάσσιο όγκο, οι πληθυσμοί τους απομονώνονταν στο «παρθένο» νησί εξελίσσοντας νέες 

αποκλίνουσες μορφές, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες νησιωτικές συνθήκες, ένα φαινόμενο που 

παρατηρείται συχνά σε νησιωτικές πανίδες, οι οποίες παραμένουν απομονωμένες για μια επαρκώς 

μακρά χρονική περίοδο (Sondaar & Dermitzakis, 1982; De Vos, 1996).  

Για το νησί της Καρπάθου αναφέρεται η παρουσία μίας σχετικά ποικίλης πανίδας από τη θέση «Άγιος 

Ιωάννης», η οποία τοποθετείται στις αρχές του Πλειόκαινου (κατώτερου Pουσινίου, 5,3-3,4 εκ. έτη πριν) 
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Πρόκειται για διάφορα μικροθηλαστικά, τρωκτικά και λαγόμορφα με ασιατική καταγωγή, όπως 

Muscardinus sp., Kowalskia sp., Apodemus aff. dominans, Prolagus cf. michauxi, τα οποία ζούσαν πιθανόν 

σε ένα δασώδες περιβάλλον. Η πανιδική σύσταση αυτή υποδεικνύει χερσαία σύνδεση του νησιού με την 

Μ. Ασία κατά την διάρκεια του Κατώτερου Πλειόκαινου, μετά το πέρας της οποίας το νησί καταβυθίστηκε 

ολοκληρωτικά. Γνωστότερο στοιχείο της πλειστοκαινικής πανίδας της αποτελούσαν τα ενδημικά 

ελαφοειδή, τα οποία μοιράζονται κοινά μορφολογικά γνωρίσματα με εκείνα του γειτονικού νησιού της 

Κάσου που την περίοδο αυτή συνιστούσε μία ενιαία νησιωτική μάζα με την Κάρπαθο. 

Βιοστρωματογραφία και Πλειστοκαινικές Θέσεις της Κρήτης 

Η Βιοστρωματογραφία ως μέθοδος στρωματογραφικής έρευνας επιχειρεί να συσχετίσει και να 

ταξινομήσει τα διάφορα στρώματα με βάση τις περιεχόμενες απολιθωμένες ταξινομικές ομάδες, την 

μορφολογία τους, την εμφάνιση και/ή εξαφάνισής τους ή ακόμη και το στάδιο εξέλιξης που 

αντιπροσωπεύουν, οι οποίες παρουσιάζουν ένα γενικό μοντέλο των διαδοχικών πανιδικών αλλαγών 

μέσα στο γεωλογικό χρόνο. 

Προκειμένου τα ευρήματα των πλειστοκαινικών θηλαστικών να αξιοποιηθούν για παλαιογεωγραφικές 

αναπαραστάσεις, είναι απαραίτητο να ορίζεται επακριβώς η ηλικία τους. Εάν πρόκειται για πανίδες 

τύπου 1 και 2 (βλ. παρ. Διασπορά και Μετανάστευση των Νησιώτικων Θηλαστικών), τότε μπορούν να 

συγκριθούν σχετικά εύκολα με τις πανίδες της ηπειρωτικής χέρσου και να επιχειρηθεί η 

βιοστρωματογραφική τους συσχέτιση. Στην περίπτωση της κρητικής πλειστοκαινικής πανίδας (τύπος 3), 

η προσπάθεια αυτή είναι δύσκολη, αφού οι κύριοι ηπειρωτικοί πρόγονοι, και ο ρυθμός της εξέλιξής τους 

παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι, ενώ συχνά είναι ασαφής η λιθοστρωματογραφική διάρθρωση 

των διάφορων απολιθωματοφόρων θέσεων, καθώς πρόκειται κυρίως για σπήλαια, καρστικά έγκοιλα και 

πληρωμένα χάσματα. Παράλληλα είναι γνωστή η προβληματική καταγραφή των στρωματογραφικών 

δεδομένων κατά τη διάρκεια συστηματικών ανασκαφών ή δειγματοληψίας από προηγούμενους 

μελετητές με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συσχετίσεις με άλλες. Επιπλέον, δεν 

αντιπροσωπεύονται όλες οι ομάδες ζώων σε μια περιοχή και αυτό αποτελεί μια ακόμη δυσκολία στην 

εξαγωγή βιοστρωματογραφικών συμπερασμάτων από τις ενδιαστρώσεις μέσα στις θέσεις. 

Ωστόσο, οι ανασκαφές στις πολυπληθείς πλειστοκαινικές θέσεις στην Κρήτη (Lax 1996, Iliopoulos, 2010)  

έχουν αποκαλύψει μία σχετική ζώνωση στο αρχείο των απολιθωμάτων. Σύμφωνα με τους Kuss (1970), 

Sondaar (1971), Dermitzakis και De Vos (1987) και De Vos (1984, 1996) είναι δυνατός ο καθορισμός δύο 

κύριων βιοστρωματογραφικών ενοτήτων ή βιοζωνών με βάση κυρίως τις φυλογενετικές σχέσεις των 
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κρητικών εκπροσώπων της οικογένειας Muridae (κατά Mayhew 1977), αλλά και των διάφορων μορφών 

ελεφάντων και ιπποπόταμου. Επισημαίνεται ότι τα πέντε αναγνωρισμένα είδη τρωκτικών ανήκαν σε δύο 

γένη, το μεγαλόσωμο, αποκλειστικά ενδημικό της Κρήτης, γένος Kritimys και το μικρότερο ηπειρωτικό 

κοινό γένος Mus με ευρεία ευρασιατική εξάπλωση, ήδη από την περίοδο του Πλειστόκαινου (Mayhew 

1996). Η ανάλυση της πανιδικής σύνθεσης υποδεικνύει ότι στην Κρήτη έλαβε χώρα ένα μείζον γεγονός 

πανιδικής διαδοχής κατά τη διάρκεια του Πλειστόκαινου. Έτσι, ο de Vos (1984) διαχωρίζει μία 

παλαιότερη πανιδική σύνθεση, τη βιοζώνη I ή ζώνη Kritimys και μια νεότερη, τη βιοζώνη ΙΙ ή ζώνη Mus, 

οι οποίες διακρίνονται σε δύο και τρεις υποβιοζώνες αντίστοιχα. Η εξαφάνιση του μικρόσωμου κρητικού 

μαμούθ (Mammuthus creticus) και του νάνου ιπποπόταμου (Hippopotamus creutzburgi) και την 

εμφάνιση των διάφορων ελαφοειδών κυρίως, και του μικρόσωμου, ηπειρωτικής προέλευσης ελέφαντα 

Elephas antiquus creutzburgi (κατά την ταξινομική θεώρηση του Kuss, 1965). Παράλληλα το ενδημικό 

κρητικό γένος ποντικού Kritimys αντικαθίσταται από επίσης ενδημικά είδη του ευρέως διαδεδομένου 

ηπειρωτικού γένους Mus (Van der Geer et al. 2006).  

 Βιοζώνη Ι (Κατώτερο έως κατώτερο μέσο Πλειστόκαινο: 1,8-0,3 εκ. χρ. πρ.)- Ζώνη Kritimys. 

Τα τρία είδη του γένους Kritimys (Kritimys aff. kiridus, K. kiridus και K. catreus) θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικά στάδια μιας εξελικτικής γραμμής. Σε αυτή το Kritimys aff. kiridus, 

προερχόμενο από κάποιο σχετικά μεγαλόσωμο ηπειρωτικό είδος (όπως το Praomys), αποτελεί την 

μικρότερη και παλαιότερη μορφή, ενώ το χαρακτηριστικά μεγαλύτερο (με μέγεθος που υπερέβαινε 

σημαντικά εκείνο του σύγχρονου φαιού επίμυ Rattus norvegicus, ακόμη και από το μάλλον ενδιάμεσο 

είδος K. kiridus, K. catreus είναι το νεότερο (Mayhew, 1977, 1996). Επισημαίνεται ότι ευρήματα από τα 

παραπάνω είδη δεν έχουν βρεθεί στις ίδιες θέσεις. Έτσι, διακρίνονται οι δύο βασικές υποβιοζώνες K. 

kiridus και K. catreus αντίστοιχα με την πρώτη να είναι παλαιότερη της δεύτερης και επιπλέον 

διαφαίνεται μία τάση αύξησης των σωματικών διαστάσεων (γιγαντισμού) που υπάγεται στον κανόνα της 

νησιωτικής εξέλιξης. 

Τυπικά στοιχεία της συγκεκριμένης βιοζώνης αποτελούν ακόμη η κρητική μυγαλή Crocidura 

zimmermanni, η οποία όμως είναι παρούσα και στις δύο βιοζώνες, το ενδημικό μαμούθ M. creticus και 

τα δύο υποείδη νάνου ιπποπόταμου, του H. c. parvus και H. c. creutzburgi. Η ζώνη ανάπτυξης του είδους 

M. creticus εντοπίζεται στην παλαιότερη υποζώνη K. kiridus. Ήταν η πιο μικρόσωμη μορφή 

προβοσκιδωτών που έζησε στην Κρήτη, παρουσιάζοντας νάνες διαστάσεις σε σύγκριση με τα διάφορα 

ηπειρωτικά είδη, με ύψος στο ακρώμιο που δεν υπερέβαινε το 1-1,5 m (De Vos, 1984; Dermitzakis & De 

Vos, 1987). Διέθετε σημαντικά κοντά, σε σχέση με το μήκος σώματος, άκρα που σε συνδυασμό με τον 
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πιθανό υψηλό βαθμό συνοστέωσης των σκελετικών στοιχείων αποτελούν προσαρμογή σε ένα μάλλον 

ανισόπεδο και τραχύ έδαφος (Sondaar, 1971, 1977). Σύμφωνα με τον Dermitzakis (1989) στην υποζώνη 

K. catreus μπορεί να γίνει διαχωρισμός με βάση τα ευρήματα του Hippopotamus. Το πρώτο τμήμα της 

υποβιοζώνης δεν εμφανίζει Hippopotamus. Αυτή ακολουθείται από δύο μεταγενέστερες υποενότητες με 

H. c. creutzburgi (παλαιότερη) και H. c. parvus (νεότερη). Τέλος ακολουθεί ένα τμήμα χωρίς 

Hippopotamus. Γενικά, οι νάνες διαστάσεις του και ο τρόπος μετακίνησής του (χρησιμοποιώντας τις 

οπλές και όχι ολόκληρο το πέλμα) αποτελούν προσαρμογές στη χερσαία και όχι στην υδρόβια διαβίωση 

(Sondaar, 1977), όπως υποδηλώνει το βραχώδες παλαιοπεριβάλλον του οροπεδίου Καθαρό, της πιο 

γνωστής θέσης με ευρήματα ιπποπόταμου στην Κρήτη. 

Βιοζώνη ΙΙ (Ανώτερο μέσο έως ανώτερο Πλειστόκαινο: 0,3-0,01 εκ. χρ. πρ.)- Ζώνη Mus. 

Τα θηλαστικά της περιόδου αυτής δεν προήλθαν εξελικτικά από παλαιότερα κρητικά είδη, καθώς όπως 

ειπώθηκε, στις παλαιότερες αποθέσεις (μέσο Πλειστόκαινο) βρίσκονται τα λείψανα μίας τελείως 

διαφορετικής πανίδας. Στη συγκεκριμένη βιοζώνη διακρίνονται δύο βασικές υποβιοζώνες Μus batae και 

Mus minotaurus αντίστοιχα, με τη δεύτερη να είναι μεταγενέστερη της πρώτης.  

Έτσι, το κοινό ηπειρωτικό γένος Mus αντιπροσωπεύεται από δύο ενδημικά είδη, εκ των οποίων 

παλαιότερο είναι το Μ. batae με μέγεθος και μορφολογία ενδιάμεση του σύγχρονου κοινού οικιακού 

ποντικού (M. musculus) και του ελαφρώς μεγαλύτερου και νεότερου M. minotaurus. Υπολείμματα του 

Μ. batae εμφανίζονται μαζί με εκείνα της γιγάντιας μορφής K. catreus σε μία μόνο θέση (σπήλαιο 

Σταυρός μικρό), αποτελώντας ένα μεταβατικό στάδιο στη διαδοχή της πανίδας των τρωκτικών. Αντίθετα, 

η πλούσια παρουσία του δεύτερου ενδημικού αντιπροσώπου Mus σε πολλές θέσεις δε συνδέεται με 

ευρήματα Kritimys (τα δεύτερα εντοπίζονται σε σαφώς παλαιότερες συνεκτικοποιημένες με ανθρακικό 

ασβέστιο αποθέσεις, βλ. Mayhew, 1977, 1996). Θεωρείται ότι αποτελούν μέρος μίας μοναδικής 

εξελικτικής γραμμής. Επιπλέον, παρά το σχετικά μικρότερο σωματικό μέγεθος τους, σε σύγκριση με τους 

γιγάντιους προκατόχους τους, είναι εμφανής μία μακροπρόθεσμη τάση αύξησης των σωματικών 

διαστάσεων.  

Τη βιοζώνη χαρακτηρίζουν ακόμη ο σχεδόν «κανονικός» ελέφαντας Elephas antiquus creutzburgi, η 

κρητική μυγαλή (C. zimmermanni), η οποία επιβιώνει έως σήμερα, η κρητική ενυδρίδα (Lutrogale 

cretensis) και τα ενδημικά ελαφοειδή με τους πολλούς διαφορετικούς μορφοτύπους. Οι τελευταίοι 

κυμαίνονταν από το νάνο μέγεθος έως και σημαντικά μεγαλύτερα μεγέθη (De Vos, 1979, 1996). Σύμφωνα 

με τους De Vos (1984) και Dermitzakis και De Vos (1987) υπολείμματα ελαφοειδών παρατηρούνται και 
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στις δύο βιοζώνες, από την υποβιοζώνη K. catreus έως την υποβιοζώνη M. minotaurus, ωστόσο η άποψη 

αυτή τείνει να αναθεωρηθεί. Έτσι, τα ελαφοειδή τοποθετούνται πλέον μόνο στην υποζώνη M. 

minotaurus (De Vos, 1996) αποτελώντας το πιο κυρίαρχο στοιχείο της πανίδας του ανώτερου 

Πλειστόκαινου. Ωστόσο, ένα περιφερικό άκρο κνήμης που ανακαλύφθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα 

στο οροπέδιο του Καθαρού, θεωρείται παλαιότερο και έτσι φαινομενικά τοποθετείται στη ζώνη Kritimys. 

Η εξαφάνιση των τελευταίων αντιπροσώπων τους, δηλαδή των νάνων μορφών, πρέπει να έλαβε χώρα 

κατά το Ολόκαινο με την άφιξη του σύγχρονου ανθρώπου και την πιθανή παράλληλη ραγδαία μείωση 

του ενδιαιτήματός τους, περίπου 8.000 έτη πριν (Dermitzakis & De Vos, 1987; Van der Geer et al., 2006). 

Η ζώνη ανάπτυξης του είδους E. a. creutzburgi εντοπίζεται κυρίως στο μεσαίο τμήμα της υποζώνης M. 

minotaurus. Εμφάνιζε σχετικά μεγαλύτερες διαστάσεις από την σημαντικά μικρόσωμη (νάνα) μορφή 

μαμμούθ της προηγούμενης περιόδου (βιοζώνη Ι), αλλά και πάλι υστερούσε σημαντικά (περίπου 30%) 

σε σχέση με τον ηπειρωτικό του πρόγονο E. antiquus, ο οποίος διέθετε ύψος στο επίπεδο του ακρωμίου 

3,7-3,9 m (Dermitzakis & De Vos, 1987). Η μικρή διαφοροποίηση του μεγέθους, σε σύγκριση και με το 

πυγμαίο είδος του κατώτερου Πλειστόκαινου, αποδίδεται κατά τον De Vos (1996) στην επιτυχία των 

κρητικών ελαφιών, δηλαδή τον ανταγωνισμό με τις ευρύτατα διαδεδομένες ποικιλίες μορφών. 

Το μοναδικό γνωστό σαρκοφάγο της Πλειστοκαινικής Κρήτης, η ενδημική ενυδρίδα L. cretensis, είναι 

γνωστή μόνο από τα ανώτερα στρώματα του σπηλαίου Λικοτιναρά. Επομένως, τοποθετείται στο 

ανώτερο Πλειστόκαινο, αλλά, αντίθετα με το με το κοινό είδος Lutra lutra, ήταν προσαρμοσμένη σε μια 

λιγότερο υδρόβια διαβίωση, κάτι που θεωρείται δευτερογενής εξέλιξη λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 

του νησιού την περίοδο αυτή (Lax, 1996).  

Ιστορική Ανασκόπηση των Ενδημικών Κρητικών Ελαφιών  

Οι εκπρόσωποι της οικογένειας Cervidae αποτελούν μία σημαντική ομάδα θηλαστικών που αριθμεί 

μεγάλο αριθμό ειδών. Κατά τη διάρκεια του Πλειστόκαινου, αποτέλεσαν τους πιο κοινούς αποίκους 

διάφορων μεσογειακών νησιών, όπως η Κρήτη, η Σαρδηνία, η Κορσική, η Σικελία, η Μάλτα, το σύμπλεγμα 

των Δωδεκανήσων κ.α. Το πλούσιο απολιθωματικό τους αρχείο συνιστά συχνά ένα χρήσιμο εργαλείο 

στην μελέτη της μορφής των παλαιοπεριβαλλόντων. Στην Πλειστοκαινική ενδημική πανίδα της Κρήτης, 

τα ελάφια ήταν μακράν οι πιο επιτυχημένες μορφές θηλαστικών, καθώς χαρακτηρίζονταν από ευρεία 

διάδοση και είναι γνωστά από πολλές απολιθωματοφόρες θέσεις του μέσου-ανώτερου Πλειστόκαινου 

(Iliopoulos, 2010). Η ύπαρξη τους αποτελεί αντικείμενο ερευνών και προβληματισμού ήδη από τις αρχές 
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του προηγούμενου αιώνα. Σημαντικά ζητήματα εξακολουθούν να αποτελούν η μορφολογική συσχέτιση 

των οστών των άκρων, των δοντιών και κεράτων και η  ταξινομική αναγνώριση των διαφορετικών ειδών. 

Στα μέσα, τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα οι Spratt, Simonelli και Bate (1905) συνέλεξαν για 

πρώτη φορά στην Κρήτη υπολείμματα νάνων μορφών ελαφιών. Ο Simonelli (1907, 1908) περιέγραψε τα 

ελαφοειδή από ποικίλες θέσεις και δημιούργησε για το σύνολό τους το νέο είδος «Anaglochis cretensis» 

(βλ. και Kotsakis et al., 1980). Αντίθετα, ο Azzaroli (1953) επισήμανε την εμφανή μορφολογική ομοιότητα 

των κρανίων των μικρόσωμων κρητικών ελαφιών και της ομάδας των γιγάντιων ελαφιών («Megaceros») 

της ηπειρωτικής χέρσου. Θεώρησε ότι υπάρχει φυλογενετική σχέση ανάμεσα στα πρώτα και το είδος 

Megaceros (Megaloceros) verticornis, που έζησε στη νότια Ευρώπη στο κατώτερο και μέσο Πλειστόκαινο. 

Τα τοποθέτησε στο γένος Megaceros υπό το όνομα Μegaceros (ή Megaloceros κατά τον Sondaar, 1971) 

cretensis. Ο Kurten το 1968 αντιπρότεινε τη χρήση του ονόματος Praemegaceros για το γένος των 

γιγάντιων ελαφιών), άποψη η οποία ακολουθήθηκε από αρκετούς ερευνητές (Azzaroli, 1961; Κuss, 1965; 

1966; 1967; Accordi, 1972; Melentis, 1974; Caloi & Malatesta, 1974; Kotsakis et al., 1976; Malatesta, 1980 

κ.α.). 

Γενικά, υποστηρίζεται ότι τουλάχιστον τα μεγαλύτερα μεσογειακά νησιά (Κρήτη, Σικελία, Σαρδηνία, 

Κορσική) εποικίστηκαν κατά τη διάρκεια του Πλειστόκαινου από Megacerinae και/ή Cervinae (βλ. για 

παράδειγμα De Vos, 1979; Kotsakis et al., 1980; De Vos, 1984; De Vos & Dermitzakis, 1986; Capasso 

Barbato, 1989). Πράγματι, μεγάκερα ελάφια αναφέρονται στις ανωπλειστοκαινικές αποθέσεις της 

Σικελίας και κατά επέκταση της Μάλτας με το μικρόσωμο είδος Megaceroides (Notomegaceros) 

carburangelensis (με ύψος 1 m στο επίπεδο του ακρωμίου, που παλαιότερα προσδιοριζόταν ως Dama 

carburangelensis και θεωρείται ότι κατάγεται από το Megaloceros verticornis) και της Σαρδηνίας και 

Κορσικής με το είδος Megaloceros cazioti (Caloi et al. 1981) και το προσφάτως αναγνωρισμένο 

μεγαλύτερο είδος Megaloceros sardus (Van der Made & Palombo 2006). Cervinae εμφανίστηκαν με 

βεβαιότητα στη Σικελία με το είδος Cervus elaphus siciliae (Gliozzi et al. 1993, Mangano et al. 2005, 

Sondaar & Van der Geer, 2005). Έτσι, ο Sigogneau (1960) επανατοποθέτησε το κρητικό ελάφι στο γένος 

Cervus, μετονομάζοντας το είδος σε Cervus cretensis. Το νέο γένος Nesoleipoceros δημιουργήθηκε από 

τους Radulesco και Samson (1967) και συμπεριελάμβανε όλα τα πλειστοκαινικά ενδημικά ελάφια των 

μεσογειακών νησιών, όπως και το κρητικό ελάφι (ως Nesoleipoceros cretensis), 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του 1970, το ενδιαφέρον για τα πλειστοκαινικά θηλαστικά 

των μεσογειακών νησιών ενισχύθηκε και πολλές νέες απολιθωματοφόρες θέσεις έγιναν γνωστές (όπως 

Γεράνι 4, Λικοτιναρά). Μία νέα σειρά ερευνών των ενδημικών ελαφιών της Κρήτης και της γειτονικής 
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Καρπάθου κυριάρχησαν στις γεωλογικές μελέτες που ακολούθησαν και έδωσαν νέα 

παλαιοζωογεωγραφικά και εξελικτικά στοιχεία από την περιγραφή και ανάλυση καινούριων, αλλά και 

παλαιότερων ευρημάτων (Kuss 1965, 1967, 1970, 1973, 1975, Kotsakis et al. 1976, Sondaar 1977, De Vos 

1979 κ.α.).  

Επιπλέον, παρά την μεγάλη διακύμανση στην μορφολογία και το μέγεθος, το σύνολο του υλικού 

φαινόταν σχετικά ομοιογενές όσον αφορά τη γενική μορφολογία. Από τις πρώιμες μελέτες του Simonelli 

(1907) έως και το 1975 θεωρούνταν ότι στην Κρήτη έζησε μόνο ένα είδος ελαφιού. O Malatesta (1980), 

ο οποίος περιέγραψε υλικό από το σπήλαιο Simonelli, αναγνώρισε μόνο ένα είδος στα λείψανα 

ελαφοειδών από τη συγκεκριμένη θέση. Αν και παρατήρησε σημαντική διακύμανση στο πάχος των 

μεταποδίων ίδιου μήκους, απέδωσε τις διαφορές αυτές στο φυλετικό διμορφισμό. Ωστόσο, ο Kuss (1965; 

1967; 1970; 1973) διέκρινε στα απολιθώματα του cretensis από διαφορετικές θέσεις και 

στρωματογραφικά επίπεδα διαφορετικές κλάσεις μεγέθους. Έτσι, λίγο αργότερα (1975) εισήγαγε ένα 

νέο γένος (Candiacervus) για τα ενδημικά κρητικά ελάφια και αναγνώρισε ένα δεύτερο είδος, καθώς 

θεώρησε πως υπήρχαν δύο είδη του γένους στην Κρήτη, τα οποία προέρχονταν από κάποιον πρόγονο 

του Τριτογενούς. Καθένα εμφάνιζε μεγάλη ποικιλία στο μέγεθος και την μορφολογία. Αυτά τα δύο 

ονομάστηκαν Candiacervus cretensis (μικρό) και C. rethymnensis (μεγάλο). 

Επιπλέον, οι Kotsakis et al. (1976) εκτός του μικρού είδους Candiacervus cretensis, ανέφεραν δύο ακόμη 

μεγαλύτερες μορφές από το σπήλαιο Bate, τα οποία προσδιόρισαν ως «Cervo taglia media» και «Cervo 

taglia grande» και το μέγεθός τους υπερέβαινε σημαντικά του μεγαλύτερου έως τότε γνωστού ελαφιού 

(C. rethymnensis). 

Οι Διαφορετικοί Μορφότυποι των Πλειστοκαινικών Ελαφοειδών της Κρήτης και της Καρπάθου  

Η επικράτηση των ενδημικών κρητικών ελαφοειδών στην πλειστοκαινική Κρήτη είχε ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη εντυπωσιακής ποικιλίας μεγεθών και μορφών. Καταλάμβαναν έτσι το μεγαλύτερο δυνατό 

εύρος οικοθέσεων (niches), μια κατάσταση που συχνά αποδίδεται στην προσαρμoστική διάσπαση ή 

ακτινωτή εξέλιξη (adaptive radiation), δηλαδή την εξελικτική διαφοροποίηση μίας μοναδικής 

φυλογενετικής ομάδας σε μία ποικιλία ειδών με διαφορετικές προσαρμοστικές ιδιότητες (De Vos 1996). 

Η περισσότερο αναλυτική και εκτενής βιομετρική μελέτη των ενδημικών ελαφιών του κρητικού 

Πλειστόκαινου έγινε από τον De Vos (1979), o οποίος μέσα στο υλικό από διάφορες θέσεις διέκρινε έξι 

κλάσεις μεγέθους του μετακρανιακού σκελετού. Ανάμεσα σε αυτές, τέσσερις κύριες ομάδες 

προσδιορίζονται με βάση την ευρωστία των άκρων, δηλαδή το γενικό λόγο μήκους- πλάτους. 
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Επιπλέον, με βάση κρανιακό υλικό ο ίδιος ερευνητής (1984) ξεχώρισε τέσσερις τύπους κρανίων, τρία 

μεγέθη δοντιών, τρεις τύπους ανώτερων δεύτερων προγομφίων (p2), δύο πρότυπα φθοράς, δόντια με 

και χωρίς cingulum, και ακόμη πέντε τύπους κεράτων. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλότητα στο 

κρανιακό και μετακρανιακό υλικό, συμπέρανε (de Vos 1984, 1996, 2000) ότι κατά τη διάρκεια του 

Πλειστόκαινου το κρητικά ελάφια αντιπροσώπευαν τουλάχιστον οκτώ διαφορετικά είδη, τα οποία λόγω 

ακτινωτής διάσπασης ήταν προσαρμοσμένα σε διαφορετικά ενδιαιτήματα.  

Τα οκτώ ενδημικά είδη ελαφιών του Κρητικού Πλειστόκαινου τοποθετήθηκαν επίσης στο γένος 

Candiacervus και κατά τον De Vos (1984) είναι: 

Candiacervus ropalophorus 

Το μικρότερο είδος ελαφιού που έχει βρεθεί στην Πλειστοκαινική πανίδα του νησιού. Είχε ύψος στο 

επίπεδου του ακρωμίου που έφθανε περίπου τα 40 cm. Χαρακτηριζόταν από τα σχετικά κοντά και 

εύρωστα οστά των μεταποδίων και τα μάλλον ιδιόμορφα κέρατά του που εμφανίζονται συγκριτικά  πολύ 

μεγαλύτερα για το σώμα του (ελαφρώς περιφερικώς πεπλατυσμένα), με μήκος που προσέγγιζε το ένα 

μέτρο (~77 cm), με έναν μόνο μικρό κλάδο, που τοποθετείται περίπου 10 cm από το ρόδακα. H μασητική 

επιφάνεια των δοντιών στα άτομα μέσης ηλικίας είναι επίπεδη και τα δόντια μάλλον υψοδοντικά. 

 Candiacervus sp. II (a, b, c) 

Σε μέγεθος που ακολουθεί το προηγούμενο είδος, εμφανίζονται τρία διαφορετικοί μορφότυποι ιδίων 

σωματικών διαστάσεων (~50 cm ύψος στο επίπεδο του ακρωμίου). Φέρουν κοντά και ισχυρά άκρα και 

παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό σύμπτυξης των σκελετικών στοιχείων τους, όπως το μικρότερο είδος, 

ωστόσο εμφανίζουν τρεις επιπλέον τύπους κρανίων και τέσσερις κεράτων, τα οποία αν και σχετικά 

επιμήκη χαρακτηρίζονται από ίδιου ή μεγαλύτερου βαθμού διακλάδωσης. Σύμφωνα με πρόσφατα 

δεδομένα μάλιστα, η Van der Geer (2018) διαχώρισε την κλάση μεγέθους αυτή σε τρία είδη (C. listeri, C. 

devosi και C. reumeri αντίστοιχα) με βάση τις διαφορετικές δομές κεράτων που περιέγραψε ο De Vos 

(1984) από τις θέσεις των σπηλαίων Λικοτιναρά και Γεράνι IV. 

Candiacervus cretensis 

Με ύψος (στο επίπεδο του ακρωμίου) περίπου 65 cm, τα άκρα του ήταν επίσης κοντά, αλλά λιγότερο 

από τα προηγούμενα είδη. 
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Candiacervus rethymnensis 

Πρόκειται για είδος, το μήκος των ποδιών του οποίου είναι σαφώς μεγαλύτερο των μικρόσωμων μορφών 

και άμεσα συγκρίσιμο με το πλατώνι Dama sp. ή ακόμη και το κοινό ηπειρωτικό κόκκινο ελάφι Cervus 

elaphus, καθώς φθάνει περίπου τα 90 cm στο επίπεδο του ακρωμίου (υπερδιπλάσιο του πρώτου είδους). 

Μαζί με τα δύο είδη που ακολουθούν είναι γνωστό μόνο από τα μετακρανιακά σκελετικά στοιχεία του. 

Ένα μοναδικό εύρημα από το τμήμα ενός ογκώδους κρανίου, αναγνωρίζεται από την Van der Geer (2018) 

ως πιθανό κρανιακό υπόλειμμα του είδους αυτού. Από το τμήμα αυτό διασώζεται το εγγύς μέρος των 

κεράτων τα οποία διαθέτουν έναν τρισχιδή βασικό εμπρόσθιο κλάδο, χαρακτηριστικό που δεν 

παρατηρείται σε κανέναν άλλο κρητικό μορφότυπο. 

Candiacervus sp. V («Cervo taglia media» των Kotsakis et al., 1976) και  Candiacervus sp. VI («Cervo taglia 

grande» των Kotsakis et al., 1976) 

Αυτές οι δύο, μεγαλόσωμες μορφές χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι τα οστά των ποδιών τους είναι 

σημαντικά πιο λεπτά από εκείνα των ηπειρωτικών ειδών. Το πρώτο είδος είχε ύψος που έφθανε τα 120 

cm περίπου στο επίπεδο του ακρωμίου και το δεύτερο εμφάνιζε ένα σχετικά γιγάντιο σωματικό μέγεθος 

με ύψος που άγγιζε τα 165 cm στο επίπεδο του ακρωμίου. Ανήκαν σε κάποιες πολύ μεγάλες μορφές 

ελαφιών, που δεν αντιστοιχούν σε κανένα γνωστό ηπειρωτικό είδος. Διέφεραν από τα προαναφερθέντα 

είδη στον τρόπο φθοράς και την μορφολογία των άκρων, κάτι που υποδεικνύει πιθανώς την προσαρμογή 

σε ένα διαφορετικό οικότοπο (De Vos 1996). 

Πλειστοκαινικά ενδημικά ελάφια έζησαν και στα γειτονικά νησιά της Καρπάθου και της Κάσου που 

εντοπίζονται ανατολικά της Κρήτης. Με την μελέτη των πρώτων ευρημάτων, ο Kuss (1967) αντιστοίχισε 

την πλειονότητα του κρανιακού και μετακρανιακού υλικού της Καρπάθου με ένα μικρόσωμο είδος, 

σημαντικά όμοιο των νάνων κρητικών μορφών. Αργότερα (1975) βασιζόμενος σε ένα θραύσμα κνήμης 

και την μορφολογία νέων ευρημάτων κεράτων προσδιόρισε και ένα δεύτερο μεγαλύτερο είδος. Έτσι, 

συνολικά στο νησί αναγνωρίστηκαν δύο διαφορετικά είδη, τα οποία ονομάστηκαν Candiacervus 

cerigensis (μικρό) και Candiacervus pigadiensis (μεγάλο), λόγω της φαινομενικής ομοιότητάς τους με τα 

ενδημικά κρητικά είδη. Το πρώτο είχε τις ίδιες διαστάσεις με τους μορφοτύπους 1-2 του De Vos (1979, 

1984, 1996, 2000), αλλά εμφάνιζε ακόμη κοντύτερα και ισχυρότερα πρόσθια άκρα, καθώς τα 

μετακαρπικά οστά παρουσιάζονται πιο εύρωστα, και σχετικά λεπτότερα οπίσθια άκρα. Αντίθετα, το 

δεύτερο είδος Candiacervus pigadiensis πιθανόν είχε παρόμοιο μέγεθος με κάποιο μεγαλύτερο κρητικό 

είδος, όπως την ενδιάμεση μορφή Candiacervus rethymnensis. 
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Στην Κάσο ο Κuss (1969) περιέγραψε διάφορα υπολείμματα ελαφοειδών, τα οποία επίσης τοποθέτησε 

στο μικρό ενδημικό ελάφι Candiacervus cerigensis, αν και πιθανόν το υλικό αυτό συνιστά ένα ξεχωριστό 

είδος από τα ελάφια της Καρπάθου (Kuss 1975).  

Βιότοποι και Οικολογικές Προσαρμογές στη Νησιωτική Ζωή 

Η συνύπαρξη διαφορετικού τύπου μικροπεριβαλλόντων στο νησιωτικό χώρο της Κρήτης επιβεβαιώνεται 

από την μελέτη της πλούσιας πανίδας των πτηνών, κυρίως αυτής που προέρχεται από το σπήλαιο 

Λικοτιναρά (Weesie 1982). Η παρουσία δασών τεκμηριώνεται για τις πανίδες της υποζώνης M. 

minotaurus, όπου τα μικρά ελάφια εμφανίζονται άφθονα. Αν και τα περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτά 

δασικά συστήματα, μεικτής σύνθεσης πλατύφυλλων φυλλοβόλων και αειθαλών φυτικών ειδών, 

κατελάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος του νησιού, εναλλάσσονταν με σχετικά άνυδρες ορεινές περιοχές 

αραιής δενδρώδους βλάστησης και πιθανόν πολύ περιορισμένες ξηρές λιβαδικές εκτάσεις τύπου 

στέπας. Κατά τη διάρκεια του μέσου και κατώτερου Πλειστόκαινου, ο τύπος της βλάστησης που κάλυπτε 

το νησί της Κρήτης, παρουσίασε διάφορες διακυμάνσεις εξαιτίας πολλών κλιματικών ταλαντευτικών 

γεγονότων. Μία γενική τάση επέκτασης των δασικών συστημάτων είναι πιθανή, ενώ είναι γνωστή η 

ύπαρξη μεικτών δασικών συστημάτων ακόμη και σε σχετικά ψυχρές φάσεις (Weesie 1980). 

Τα ελαφοειδή της Κρήτης, μεταξύ όλων των ενδημικών Πλειστοκαινικών εκπροσώπων της οικογένειας 

Cervidae στα μεσογειακά νησιά, προσφέρουν τις ισχυρότερες ενδείξεις μιας μεγαλύτερης ικανότητας να 

αποικίζουν διαφορετικές οικοθέσεις, ακόμη και αν εμφανίζονται σημαντικά διαφορετικά από τις 

ηπειρωτικές μορφές (Caloi & Palombo 1996). Η εξέλιξη των κρητικών ελαφιών οδήγησε σε μια 

μορφολογία πολύ διαφορετική από εκείνη των ηπειρωτικών μορφών. Ειδικά ο νάνες μορφές εμφανίζουν 

οδοντικά και οστεολογικά χαρακτηριστικά που προσεγγίζουν αυτά ορισμένων μικρών βοοειδών, όπως 

της οικοδίαιτης Capra (De Vos & Van der Geer 2002). 

H έλλειψη τροφής ήταν από τους βασικότερους μηχανισμούς άσκησης οικολογικής πίεσης στα ελάφια. 

Επιπλέον, καθώς στην Κρήτη δεν υπήρχαν άλλα οπληφόρα θηλαστικά, η εξέλιξή τους ήταν το 

αποτέλεσμα της κάλυψης κάθε πιθανού κενού οικολογικού θώκου, κατά την προσπάθεια ανεύρεσης 

τροφής σε διαφορετικές πηγές, συχνά σε χώρους αδιανόητους για τα ηπειρωτικά ελάφια (Dermitzakis et 

al. 2006). Γενικά, μπορεί να υποτεθεί ότι οι μικρότερες και μεσαίου μεγέθους μορφές διαβιούσαν σε 

σχετικά ανοιχτά περιβάλλοντα, ενώ οι μεγαλύτερες σε περισσότερο κλειστά, δηλαδή περισσότερο ή 

λιγότερο πυκνά δασικά συστήματα.  
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Tα δόντια των σύγχρονων ελαφιών είναι κατά βάση κανονικά βραχυδοντικά, χαρακτηριστικό 

φυλλοφάγων μορφών που διαβιούν σε δασώδεις περιοχές (Dermitzakis & De Vos 1987). Αντίθετα, τα 

δόντια των πλειστοκαινικών μικρότερων ειδών εμφανίζονται υψοδοντικά (1-2 του De Vos 1979, 1984 – 

Megaloceros (Megaceroides) ropalophorus, Capasso Barbato 1989), που αποτελεί μία προσαρμογή σε 

σκληρότερη τροφή, όπως χλόη (Sondaar 1971). Επιπλέον, μέσα στα δόντια των διαφορετικών κλάσεων 

μεγέθους διακρίνονται δύο κύριοι τύποι φθοράς (De Vos 1984). Ο πρώτος, που χαρακτηρίζει κυρίως τα 

μικρότερα είδη, καταλήγει σε μία επίπεδη κλειστή επιφάνεια και σημαίνει διατροφή με χλόη, ενώ ο 

δεύτερος που εντοπίζεται στα μεγαλύτερα είδη, σχετίζεται περισσότερο με τη μάσηση φύλλων 

(Dermitzakis & De Vos 1987). 

Η βοσκητική συμπεριφορά φαίνεται να κυριαρχεί με την ταυτόχρονη προϋπόθεση ύπαρξης ενός 

συγκεκριμένου τύπου βλάστησης (Caloi & Palombo 1996). Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των άκρων των 

μικρόσωμων κρητικών ελαφιών αποτελούν προσαρμογές σε ένα ενδιαίτημα που δε διέφερε από τα 

μεσογειακού τύπου σημερινά περιβάλλοντα μακίας ή φρυγανικής βλάστησης. Έτσι, πιθανόν, 

αποτελούσαν παρόμοιο οικομορφότυπο με τα σημερινά κρητικά αγριοκάτσικα (κρι-κρι) Capra aegagrus 

creticus, καθώς κινούνταν σχετικά αργά, σκαρφαλώνοντας σε απόκρημνες βραχώδεις γυμνές κλιτύες, 

αφαιρώντας τα δερματώδη σκληρά φύλλα των ακανθωδών θάμνων και των διάφορων ποωδών φυτών. 

Η παρουσία τέτοιων ανοιχτών περιβαλλόντων στην Κρήτη υποδεικνύεται εν μέρει και από την μελέτη 

των σχετικά σπανιότερων ευρημάτων του κλάσης μεγέθους ΙΙΙ ελαφοειδούς το οποίο εμφάνιζε παρόμοια 

κινητική συμπεριφορά με το ropalophorus, και στο οποίο είναι εμφανείς επίσης οι χαρακτήρες που 

σχετίζονται με συνήθειες βόσκησης (Caloi & Palombo 1996). Ακόμη στα μικρότερα είδη, εκτός της 

εμφανούς μείωσης του μήκους των άκρων, παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις συνάρθρωση 

ορισμένων σκελετικών στοιχείων, όπως η συνοστέωση του μεταταρσικού με το σκαφοκυβοειδές οστό, 

συγχώνευση η οποία περιορίζει την κίνηση ανάμεσα στο μεταταρσό και τον ταρσό και επιπλέον μαζί με 

τα κοντά οστά των μεταποδίων και των φαλάγγων, δομεί μία πιο σταθερή κατασκευή με σαφές 

πλεονέκτημα για σχετικά αργή κίνηση σε ένα ποικίλης μορφολογίας τραχύ ορεινό περιβάλλον (Leinders 

& Sondaar 1974; Sondaar 1977). 

Αντίθετα, η λειτουργική σημασία των σχετικά λεπτών και ισχνών άκρων των σπανιότερων μεγαλύτερων 

μορφών δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη. Σύμφωνα με τους Caloi και Palombo (1996), τα κρητικά μεγαλύτερα 

ελάφια, που χαρακτηρίζουν μόνο τα ανώτερα στρώματα της υποζώνης M. minotaurus, πιθανόν ήταν 

σχετικά αργά και όχι ιδιαίτερα κινητικά, κάτι που φαινομενικά ερμηνεύει και την περιορισμένη περιοχή 

εξάπλωσής τους. Η οστεολογία τους δεν αποκλείει την μετακίνηση σε ένα μάλλον μαλακό έδαφος και 
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γενικά υποδεικνύει την πιθανή διαβίωση σε ένα σχετικά ομαλό περιβάλλον και με περισσότερο πλούσια 

δενδρώδη βλάστηση σε σύγκριση με τις μικρόσωμες μορφές. 

Επίσης λεπτά αλλά αδρά και εύθραυστα και με τρήματα οστά ελαφοειδών παρατηρήθηκαν για πρώτη 

φορά από τον Kuss (1975) στα πλειστοκαινικά στρώματα των σπηλαίων Μαύρο Μουρί IV, VI και VII της 

Κρήτης. Για την αιτία της μορφολογίας αυτής διατυπώθηκαν δύο υποθέσεις. Κατά τον ίδιο συγγραφέα 

(1975) επρόκειτο για μεταθανάτια παραμόρφωση λόγω της δράσης πολύχαιτων ή της υψηλής οξείδωσης 

του εδάφους, ενώ αντίθετα οι Sondaar (1977), Braber (1981) και Δερμιτζάκης & Sondaar (1987) 

υποστήριξαν πως οι ανωμαλίες αυτές αποτελούσαν ενδείξεις ασθένειας, συγκεκριμένα οστεοπόρωσης 

προερχόμενη από μακροχρόνια κακή διατροφή. Πολύ αργότερα (2005) οι Reumer και Robert 

επανάφεραν την πρώτη υπόθεση, υποστηρίζοντας την πιθανότητα η λεπτή μορφολογία των οστών να 

οφείλεται στη δράση γαστρικών υγρών του πεπτικού συστήματος αρπακτικών πτηνών, κάτι που τελικά 

καταρρίφθηκε από τους Dermitzakis et al. (2006) μελετώντας μακροσκοπικά και ραδιογραφικά τα 

δείγματα. Υποστήριξαν μάλιστα ότι οι πληθυσμοί αυτοί υπέφεραν μάλλον από οστεοπενία εξαιτίας 

κακής διατροφής. Η πιο πρόσφατη και εκτενέστερη μελέτη των Lyras et al. (2018) όμως διέγνωσε 

χαρακτηριστικά αυτοάνοσης ασθένειας στα οστά από το Μαύρο Μουρί, πιθανώς Δευτερογενούς 

Υπερπαραθυρεοειδή, οφειλόμενο στα κακής ποιότητας τροφικά αποθέματα του πλειστοκαινικού 

περιβάλλοντος της περιοχής. Παρόμοιας μορφολογίας οστά με κακώσεις έχουν βρεθεί και στην περιοχή 

του Γερανίου και το σπήλαιο Λικοτιναρά, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων όμως δεν βρέθηκε να 

διαθέτει κανένα ιστολογικό στοιχείο (Γεράνι, Dermitzakis et al. 2006, σπήλαιο Λικοτιναρά, Lyras et al. 

2016) που να παραπέμπει σε ιστεολογική ασθένεια. 

Το Πρόβλημα της Ειδογένεσης  

Αρχικά η ανάπτυξη των ιδιαίτερων νάνων και μικρόσωμων θηλαστικών αποδόθηκε λανθασμένα σε 

εκφυλισμό (απώλεια της λειτουργικής ικανότητας ή ενός δομικού γνωρίσματος κατά τη διάρκεια της 

εξελικτικής διαδικασίας) λόγω αιμομιξίας των ηπειρωτικών προγονικών τους μορφών, κατάσταση η 

οποία είναι αναπόφευκτη σε μικρούς απομονωμένους πληθυσμούς (Dermitzakis, 1989). Έτσι, η γενική 

σμίκρυνση του μεγέθους έως και τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα (βλ. για παράδειγμα, Azzaroli 1953, 

1961) σχετιζόταν με τον εκφυλισμό των αρχικών μικρών πληθυσμών, οι οποίοι απομονώθηκαν με την 

καταβύθιση και των τελευταίων χερσαίων γεφυρών, άποψη που βασίστηκε και στη λανθασμένη 

εδραιωμένη πεποίθηση της αδυναμίας των θηλαστικών να διαπεράσουν τα διάφορα υδάτινα σύνορα. 
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Αντίθετα, θεωρείται πως μόλις έφθασαν στο νησί στο κατώτερο Πλειστόκαινο οι πρώτοι άποικοι, 

υποβλήθηκαν σε σημαντικές προσαρμοστικές αλλαγές των σωματικών τους χαρακτηριστικών, ώστε να 

ανταποκριθούν στις καινούριες συνθήκες του νησιωτικού περιβάλλοντος. Έτσι, στη βιοζώνη Kritimys, τα 

μεγάλα φυτοφάγα θηλαστικά, ελέφαντες και ιπποπόταμοι, απέκτησαν μικρότερο μέγεθος, ενώ αντίθετα 

τα διάφορα τρωκτικά εξασφάλισαν μεγαλύτερες διαστάσεις. Το ίδιο πρότυπο χαρακτηρίζει την εξέλιξη 

του μεγέθους και των ειδών που συγκρότησαν τη βιοζώνη Mus διαδεχόμενα τη θηλαστικοπανίδα της 

προηγούμενης περιόδου κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύριου γεγονότος μετανάστευσης στο μέσο 

Πλειστόκαινο. Αυτό προφανώς θα ίσχυε και για τα διάφορα ελαφοειδή, ωστόσο στην ομάδα αυτή 

παρατηρήθηκε μία χαρακτηριστικά μεγαλύτερη ποικιλία στην μορφή και στο μέγεθος σε σχέση με τα 

υπόλοιπα. 

Έχουν προταθεί διαφορετικές υποθέσεις αναφορικά με την εξελικτική ιστορία και τρόπο ειδογένεσης 

των ενδημικών κρητικών ελαφιών. Ο De Vos (1996), συνοψίζοντας τις προηγούμενες υποθέσεις κατά De 

Vos (1984), De Vos και Dermitzakis (1986, 1987), κατέληξε στα παρακάτω πέντε εναλλακτικά μοντέλα 

εξέλιξης του κρητικού ελαφιού με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, στις οποίες πιθανόν έλαβαν χώρα ένα 

ή περισσότερα γεγονότα εισβολών: 

1. Μια εισβολή - μονογενεαλογικός τύπος  

Ο Malatesta (1980) υπέθεσε ότι έλαβε χώρα μία μόνο εισβολή και όλες οι ταξινομικές ομάδες προήλθαν 

από το μοναδικό εκείνο προγονικό απόθεμα. Οι ηπειρωτικοί προγονικοί πληθυσμοί αυτοί έδειξαν μία 

τάση ελάττωσης του μεγέθους, ενώ συνέβησαν αλλαγές στην μορφολογία των μετακρανιακών και 

κρανιακών σκελετικών στοιχείων. Το πρότυπο αυτό προϋποθέτει την παρουσία των μεγαλύτερων 

μορφών στις παλαιότερες αποθέσεις και των μικρότερων στα νεότερα σημεία, κάτι που δε συναντάται 

πάντα, όπως στο σπήλαιο Bate με σχετικά μικρή ηλικία, στο οποίο βρέθηκαν και οι δύο μεγαλύτεροι 

μορφότυποι (Candiacervus sp. V και Candiacervus sp. VΙ του De Vos, 1979, 1984, 1996 – «Cervo taglia 

media» και «Cervo taglia grande» κατά τους Kotsakis et al., 1976), και επιπλέον δε δύναται να βρεθούν 

παραπάνω από ένα είδη ή γένη ανά στρωματογραφικό ορίζοντα σε κάθε θέση. Αντίθετα, είναι συχνή η 

εύρεση περισσότερων του ενός μορφότυπων στον ίδιο ορίζοντα, όπως για παράδειγμα υποδεικνύει η 

μεγάλη ποικιλία στην μορφολογία του κρανιακού σκελετού και των κεράτων του Candiacervus sp. II στο 

σπήλαιο Λικοτιναρά, το οποίο σύμφωνα με τον De Vos (1984) δεν μπορεί να περιγραφεί ως ένα είδος. 

2. Δύο εισβολές - δύο γενεαλογικοί τύποι 

Ο Kuss (1975) υπέθεσε πως έλαβαν χώρα δύο γεγονότα εισβολών στο νησί από ηπειρωτικά προγονικά 

είδη και επακολούθως η εξέλιξή τους οδήγησε στις μικρότερες μορφές, Candiacervus cretensis και C. 
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rethymnensis αντίστοιχα μέσω της ελάττωσης του μεγέθους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Αν και 

ο αριθμός των εισβολών φαίνεται περισσότερο πιθανός από την προηγούμενη υπόθεση, το 

συγκεκριμένο πρότυπο αδυνατεί να εξηγήσει την εμφάνιση τριών ή περισσότερων διαφορετικών 

μορφοτύπων (ειδών), όπως προσδιορίστηκαν αργότερα από άλλους συγγραφείς (για παράδειγμα 

Kotsakis et al., 1976; De Vos, 1979, 1984, 1996, Capasso Barbato, 1989; 1992 a,b; Caloi & Palombo, 1996 

κ.α.) στον ίδιο στρωματογραφικό ορίζοντα σε πολλές από τις γνωστές απολιθωματοφόρες θέσεις. 

3. Μία εισβολή - ακτινωτή εξέλιξη 

Στο πρότυπο αυτό θεωρείται ότι τα ελαφοειδή προήλθαν από ένα μοναδικό προγονικό απόθεμα, στο 

οποίο συνέβη κάποιου τύπου ακτινωτή διάσπαση. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα η υπόθεση αυτή 

δέχεται την απομόνωση των διάφορων πληθυσμών και την προσαρμογή σε διακριτά ενδιαιτήματα. 

Σύμφωνα με τους Dermitzakis και De Vos (1987) και De Vos (1996), από τη στιγμή που δεν υπάρχουν 

ενδείξεις ανάμειξης του υλικού των ξεχωριστών στρωματογραφικών οριζόντων που έχει μελετηθεί από 

διάφορες θέσεις, μπορεί να υποτεθεί ότι τα διαφορετικά τάξα (γένη ή είδη) που έχουν βρεθεί μαζί σε 

ένα σημείο έζησαν στην ίδια εποχή.  

4. Δύο εισβολές - δύο ακτινωτές εξελίξεις  

Στο πρότυπο αυτό προτείνεται ότι δύο γεγονότα εισβολών διαδέχτηκαν δύο ανεξάρτητα φαινόμενα 

ακτινωτής διάσπασης. Έτσι, μετά την πρώτη εισβολή κάποιου ηπειρωτικού είδους συνέβη ακτινωτή 

εξέλιξη σε προοδευτικά μικρότερες μορφές δίνοντας τα είδη Candiacervus cretensis, C. ropalophorus και 

C. spp. II, με το πρώτο να θεωρείται ως το παλαιότερο (Dermitzakis & De Vos, 1987). Αργότερα μία 

δεύτερη εισβολή άρχισε με ηπειρωτικούς μορφότυπους που έμοιαζαν (βάσει και της μορφολογίας των 

μεταποδίων) με το είδος Candiacervus rethymnensis, από τους οποίους πιθανώς αναπτύχθηκαν τα είδη 

της ομάδας του Candiacervus rethymnensis, συμβιώνοντας με τους απογόνους της πρώτης εισβολής. Η 

ανάπτυξη των ειδών V και VI, τα οποία διέθεταν πολύ πιο λεπτά και μακριά άκρα, αν και δεν είναι 

ξεκάθαρο κατά πόσο αυτά προήλθαν από την πρώτη ή τη δεύτερη εισβολή, υποδηλώνει μία εξελικτική 

τάση αύξησης του σωματικού μεγέθους. 

5. Περισσότερες εισβολές 

Το τελευταίο και περισσότερο ακραίο πρότυπο συσχετίζει τον αριθμό των εισβολών με τις γνωστές 

κλάσεις μεγέθους. Έτσι, μπορεί να υποτεθεί ότι έλαβαν χώρα περισσότερες από δύο και συγκεκριμένα 

έξι εισβολές από διαφορετικά ηπειρωτικά προγονικά είδη, όσες και ο αριθμός των μορφοτύπων που 

έχουν περιγραφεί από το μετακρανιακό υλικό (προϋποθέτει και πάλι την περαιτέρω ακτινωτή εξέλιξη 
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προς τα είδη Candiacervus II a, b και c.). Το μοντέλο απορρίπτεται με παλαιοντολογικά και μορφολογικά 

κριτήρια. 

Τα μοντέλα 3 και 4 θεωρήθηκαν ως τα πιο ρεαλιστικά από τους De Vos (1984) και De Vos και Dermitzakis 

(1986), ενώ η πιθανή αποκλειστική παρουσία των διαφόρων ενδημικών ελαφιών στη βιοζώνη Mus, 

προβάλλει ως αρκετά πιθανή την υπόθεση της μίας εισβολής και ακτινωτής εξέλιξής τους.  

Οι Πιθανοί Πρόγονοι 

Οι δυσκολίες στην αναγνώριση των ταξινομικών μονάδων ανάμεσα στους διαφορετικούς μορφοτύπους 

των κρητικών ελαφιών προκύπτουν από την εντυπωσιακά μεγάλη ποικιλότητα τους, ένα φαινόμενο που 

εν μέρει οφείλεται στην επίδραση του ίδιου του νησιωτισμού. 

Στο παρελθόν διαφορετικές υποθέσεις έχουν διατυπωθεί αναφορικά με τη σχέση των κρητικών ελαφιών 

με τα ηπειρωτικά είδη. Γενικά, από ορισμένους ερευνητές έχει προταθεί η πιθανή σχέση μεταξύ των 

διάφορων μικρόσωμων μορφών των μεσογειακών νησιών (συμπεριλαμβανόμενης της Κρήτης) ως 

ομάδα και των μεγάλων ηπειρωτικών ελαφιών του Πλειστόκαινου: του Eucladoceros sp. του 

Βιλλαφράγκιου, του Praemegaceros sp. του μέσου Πλειστόκαινου και του Megaceros (Megaloceros) sp. 

του ανώτερου Πλειστόκαινου (Αzzaroli, 1953, 1961, 1977; Kuss, 1965, 1966; 1967; Kuss & Misonne, 1968; 

Sondaar, 1971; Accordi, 1972; Malatesta, 1980; Capasso Barbato, 1989, 1990, 1992 a ,b). Αντίθετα, ο Kuss 

(1975) απέρριψε μία φυλογενετική σχέση των κρητικών ειδών με τα μεγάκερα ελάφια δημιουργώντας 

ένα νέο, ενδημικό για το νησί, γένος (Candiacervus), άποψη που ακολούθησε και ο De Vos (1984, 1996, 

2000).  

Ο Sickenberg (1975) περιγράφοντας τα λείψανα του ηπειρωτικού είδους ελαφιού Cervus 

peloponnesiacus από τη λεκάνη της Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο, θεώρησε ότι αποτελούσε πρόγονο 

των κρητικών ελαφιών με βάση την ομοιότητα της μορφολογίας των κεράτων τους, την υψοδοντική τάση 

στα δόντια τους, μία διακύμανση στο μέγεθος των άκρων, αλλά και παλαιογεωγραφικές και 

παλαιοοικολογικές συσχετίσεις. Ωστόσο, τα συμπεράσματά του στηρίχτηκαν σε αρκετά περιορισμένο 

υλικό, που στη περίπτωση των κεράτων ήταν σημαντικά θρυμματισμένο. 

Η υπόθεση του Kuss (1975) ότι τα απολιθωμένα κρητικά ελάφια ήταν απόγονοι ενός προγονικού 

αποθέματος του τριτογενούς είναι μάλλον απίθανη, ενώ και η μορφολογία των κεράτων τους δεν 

παρουσιάζει καμιά απολύτως ομοιότητα με τις γνωστές μορφές της περιόδου (De Vos, 1996). Εξάλλου, 

το Πλειόκαινο της Κρήτης δεν εμφανίζει χερσαία θηλαστικά, καθώς την περίοδο αυτή η επιφάνεια του 

νησιού ήταν πολύ μικρή για να στηρίζει σταθερούς πληθυσμούς.  
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Ο De Vos (1984) συνέκρινε τα οκτώ διαφορετικά είδη, που ο ίδιος προσδιόρισε, με διάφορα Πλειο-

Πλειστοκαινικά ηπειρωτικά είδη. Παρατήρησε ότι οι πιο τυπικές μορφές κρητικών ελαφοειδών, τα είδη 

C. ropalophorus και C. sp II, διαθέτουν κοντύτερα μετακαρπικά οστά και γενικότερα πιο εύρωστα οστά 

των άκρων σε σχέση με ηπειρωτικές μορφές, το είδος C. cretensis είναι συγκρίσιμο σε ευρωστία με το 

κοινό ηπειρωτικό σχετικά μεγαλόσωμο είδος C. elaphus, ενώ το C. cretensis εμφανίζει μάλλον ενδιάμεσα 

χαρακτηριστικά. Αντίθετα, τα μεταπόδια των γιγάντιων και σπάνιων, στο αρχείο των απολιθωμάτων, 

μορφότυπων 5-6 παρουσιάζονται εξαιρετικά λεπτά αναλογικά με το μεγάλο μήκος τους σε σχέση με κάθε 

γνωστό ηπειρωτικό είδος. Αν και τέτοιου είδους συσχετίσεις αποτελούν κάποιου βαθμού ένδειξη, δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αναγνώριση πιθανών φυλογενετικών σχέσεων. 

Αντίθετα, περισσότερο χρήσιμα στοιχεία πηγάζουν από τη μορφολογία του κρανιακού σκελετού και των 

κεράτων. Παρά το γεγονός ότι στα ενδημικά είδη ελαφιών παρατηρείται μία μεγάλη ποικιλία στην 

μορφολογία των κεράτων (βλ. για παράδειγμα Praemegaceros cazioti στη Σαρδηνία, Caloi & Malatesta, 

1974, Croitor et al., 2006), ο ίδιος ερευνητής κατέληξε ότι η διαφορά στην μορφολογία είναι αρκετή για 

να επιτρέπει το διαχωρισμό ενός νέου γένους (1984). Ωστόσο θεώρησε (1996, 2000) ότι τα διαθέσιμα 

δεδομένα είναι ανεπαρκή για να εξαχθούν συμπεράσματα για τις ειδικότερες φυλογενετικές σχέσεις των 

ηπειρωτικών μορφών και των κρητικών ελαφιών καθιστώντας την αναζήτηση των πιθανών προγόνων 

μάλλον ανέφικτη.  

Η Capasso Barbato (1989, 1990, 1992 a,b) διαφωνώντας με την μονοφυλετική καταγωγή της ομάδας 

θεώρησε ότι τα μικρότερα είδη C. ropalophorus, C. spp. II (a, b και c) και C. cretensis, ήταν μεγάκερα 

ελάφια που ανήκαν στην ομάδα του «verticornis», όπως υποστήριξε ο Azzaroli (1953), και για το λόγο 

αυτό τα ενέταξε στο γένος Megaloceros (ή Megaceros, κατά Capasso Barbato 1989 και 1990 ή 

Megaceroides κατά Caloi & Palombo, 1996) στο υπογένος Candiacervus. Επιπλέον δεν αναγνώρισε τους 

τρεις επιμέρους διαφορετικούς μορφότυπους a, b, c μέσα στη δεύτερη κλάση μεγέθους ή C. sp.ΙΙ 

ταυτίζοντας αυτό με το πρώτο είδος C. ropalophorus, καθώς πίστεψε ότι οι διαφορές μεγέθους δε 

δικαιολογούν τη διάκριση δύο ειδών.  

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι Capasso Barbato και Petronio (1986) βασιζόμενοι στην ομοιότητα 

ορισμένων μετακρανιακών σκελετικών στοιχείων (μεταποδίων) του μεγαλύτερου είδους με τα είδη 

Cervus peloponnesiacus και C. philisi από το υλικό της Μεγαλόπολης, το τοποθέτησαν στο γένος Cervus 

ονομάζοντας αυτό πλέον Cervus major, συμφωνώντας με τον Sickenberg (1975) στο γεγονός ότι ο πιο 

πιθανός πρόγονος των μεγαλύτερων κρητικών ελαφοειδών είναι το C. peloponnesiacus (Capasso 
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Barbato, 1992b). Το 1989 μάλιστα, η Capasso Barbato δημιούργησε ένα νέο υπογένος, το Leptocervus για 

τα μεγαλύτερα είδη.  

Έτσι, συνολικά, σύμφωνα με τους παραπάνω, αναγνωρίζονται δύο γένη, για τις ανεξάρτητης προέλευσης 

μικρότερες και μεγαλύτερες μορφές, με δύο μεγάκερα είδη για τα πρώτα και τρία για τα δεύτερα, 

περιορίζοντας το συνολικό αριθμό των κρητικών ειδών ελαφιών σε πέντε, ενώ παράλληλα υπονοούνται 

δύο διαφορετικοί πρόγονοι: Megaloceros (Candiacervus) ropalophorus, Megaloceros (Candiacervus) 

cretensis και Cervus (Leptocervus) rethymnensis, Cervus (Leptocervus) dorothensis και Cervus 

(Leptocervus) major. 

Ένας μεγάλος αριθμός πρόσφατων εργασιών (Croitor et al. 2006, Vislobokova 2011, 2012, 2013) 

τοποθετούν τα μικρόσωμα είδη, για τα οποία υπάρχει άφθονο κρανιακό υλικό, στη φυλή των Megacerini, 

και συγκεκριμένα στο μεγάκερο γένος Pramegaceros, τονίζοντας τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τα 

οποία μοιράζονται στις κρανιακές, οδοντικές και μετακρανιακές τους δομές. Αναγνωρίζουν όμως την 

εντυπωσιακή ποικιλομορφία της κρητικής ελαφοπανίδας και πιθανολογούν πως οποιαδήποτε διαφορά 

με τα γνωστά μεγαλόσωμα μεγάκερα είδη της Ευρώπης οφείλονται στο νησιωτικό χαρακτήρα αυτών. 

Χαρακτηριστικά, οι Croitor et al. (2006), συγκρίνοντας τα μικρόσωμα Candiacervus με τα επίσης 

απολιθωμένα, μικρόσωμα, ενδημικά ελαφοειδή της Κορσικής, Praemegaceros (Nesoleipoceros) cazioti, 

παρατηρεί διαφορές στις αναλογίες του προσώπου και των κεράτων και καταλήγει πως οι διαφορές 

αυτές οφείλονται σε διαφορετικού τύπου εξελικτικές πιέσεις που επικρατούσαν στα δύο νησιά. 
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Στόχοι της εργασίας 

 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται εξέταση των κρανιακών υπολειμμάτων της απολιθωμένης 

ελαφοπανίδας της Κρήτης, της Καρπάθου και της Κάσου. Το υλικό αυτό αποτελεί τμήμα της συλλογής 

από την εκτενέστατη ανασκαφική δραστηριότητα του Γερμανού καθηγητή Παλαιοντολογίας S. E. Kuss 

πάνω σε έναν μεγάλο αριθμό πλειστοκαινικών θέσεων των τριών νησιών. Τη συλλογή αυτή συμπληρώνει 

ένα ήδη μελετημένο αλλά εξίσου εκτενές σύνολο μετακρανιακών στοιχείων. Αντίθετα, το πλούσιο 

σύνολο των κεράτων, κρανίων, οδοντικών στοιχείων και σιαγόνων παρέμενε μέχρι στιγμής 

αναξιοποίητο. 

Βασικός στόχος της παρούσας πρωτογενούς βιομετρικής μελέτης του κρανιακού υλικού των 

εντυπωσιακά ποικιλόμορφων ελαφοειδών της Κρήτης, αλλά και των νησιών Καρπάθου και Κάσου είναι  

η μετρική και μορφολογική περιγραφή και ο ταξινομικός προσδιορισμός των διάφορων μορφών ελαφιών 

κάθε νησιού. Παράλληλα επιχειρείται η σύγκρισή και η σκιαγράφηση της σχέσης των Πλειστοκαινικών 

ενδημικών ελαφοπανίδων μεταξύ των δύο νησιών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της εξελικτικής 

τους ιστορίας. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1 Γενικά 

Για την μορφολογική ανάλυση της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν 1362 [461 κέρατα, 96 κρανία, 

539 κάτω γνάθοι και 266 άνω γνάθοι) απολιθωμένα δείγματα κρανιακού υλικού ελαφοειδών. Σε αυτό 

περιλαμβάνονται δείγματα (ολοκληρωμένα αλλά και θραύσματα) κεράτων, κρανίων, άνω και κάτω 

γνάθων και των αντίστοιχων δοντιών τους, από θέσεις της Κρήτης και της Καρπάθου (Πίνακας 1).  

Πίνακας 1: Αριθμός πλειστοκαινικών σκελετικών υπολειμμάτων στο κρανιακό υλικό που μελετήθηκε από κάθε θέση. ο: 

ολόκληρα οστά, ε: εγγύς θραύσμα, θ: θραύσμα οστού,  π: περιφερικό θραύσμα, n/a: θραύσματα που δεν αναγνωρίζονται. *, 

**, ***: κρανία με δόντια, ανήλικα/πολύ νεαρά άτομα, πολύ γέρικα άτομα. Ως μονάδα δείγματος κάτω γνάθου αναφέρεται η 

ημιγνάθος. 

 

Τα δείγματα αποτελούν ένα μόνο τμήμα του συνολικού ελαφοπανιδικού υλικού που έχει συλλεχθεί κατά 

καιρούς από τα δύο νησιά. Εκτός από το κρανιακό, στο οποίο επικεντρώνεται η διατριβή αυτή, τη 

συλλογή συμπληρώνει μεγάλο πλήθος μετακρανιακού υλικού.  

ο ε θ π ♂ ♀ n/a ο θ n/a ο θ n/a

AI  - 1  - 2  -  -  -  -  -  - 1 1***  - 5

AII 3** 1  -  - 6/1* 3 1/1* 2/1** 3 3/2*** 1/3**  - 31

EII 9 2  -  - 9  -  - 3 26/4**/5*** 4/3*** 3/1***  - 69

Γεράνι 2/1** 3  -  - 3 2*  -  -  -  -  -  - 11

Γεράνι Ι 1/2** 3 1 1  -  -  - 1*** 1/3**/2*** 1 2/1***  - 19

Γεράνι ΙΙ 1  -  -  -  - 1/1*  - 4 5**/3*** 3/1*** 3/10**/1***  - 33

Γεράνι IV  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/1*** 1**  - 3

Γεράνι V  -  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  -  - 1

Γεράνι VI  -  -  -  -  -  -  - 1*** 1/3**  - 7/8*** 2/6**/1***  - 29

Γρίδα Αυλάκι 1 1/3** 1 2  -  -  -  - 2**/1***  - 1 8**/1*** 5 26

Καλό Χωράφι 2/1** 18 3  -  -  -  - 1/1*** 15/18**/8*** 3 8/3*** 34/48**/37*** 25 225

Κούμπες  -  -  -  -  -  -  -  - 1  - 1*** 2  - 4

Λικοτιναρά (B, 

C, D, OD, ZD)
8/1** 11 2  - 4/3* 1 3/3* 11/2*** 26/11**/2***  - 34/6*** 16/16**/2***  - 162

M  - 2  -  - 2/2*  -  - 1 2  - 3/3*** 2**/1***  - 18

Μαύρο Μουρί ΙΙΙ  - 4  -  - 1  -  -  - 4/1**  - 1/2*** 7**/3*** 4 27

Μαύρο Μουρί ΙV  - 2  -  -  -  -  - 3 18/6**/7*** 1 2/1*** 11/30**/16*** 16 113

Μαύρο Μουρί V  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3 3 6

Μαύρο Μουρί VI  -  -  -  -  -  -  - 1 6/3**/2*** 3  - 3/3**/3***  - 24

Μαύρο Μουρί VII  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2*** 1**  - 3

Παναγία ΙΙ 1/2** 3/1**  -  -  - 1*  - 1*** 1**/2***  - 3/1*** 1/5**/3*** 4 29

Περιστέρι (ΙΙ) 2 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3

Ρέθυμνο 3** 15 1  - 3  -  -  - 8/1**/1***  - 7/1*** 1  - 41

Simonelli II 1 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3

Σίφουνας 2** 3/1** 1  -  -  - 1* 1/2***  -  -  - 1  - 12

Σκαλέτα  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3  - 1 4

Κάρπαθος IV 14/19** 49/37** 77 109 38  -  -  - 4/3**/3***  - 5/5*** 10/15**/30***  - 418

Kasos 1/2** 5 7 7 2/1*  - 1/2* 6/1*** 4/1**/1***  - 1 3/1**  - 46

Σύνολο ανά 

τύπο
79 168 93 121 75 9 12 43 216 7 128 353 58 1362

Σύνολο 

ανα θέση
Θέση/Τύπος

Κρανία Άνω Γνάθοι & Δόντια Κάτω Γνάθοι & Δόντια Κέρατα
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Το σύνολο των δειγμάτων βρίσκεται διαμοιρασμένο σε συλλογές Μουσείων τόσο της Ελλάδας, όσο και 

του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα η πλειοψηφία του υλικού της Κρήτης φιλοξενείται στις 

συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ενώ ένας σημαντικός αριθμός βρίσκεται στο 

Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου – Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Το λοιπό υλικό της Κρήτης 

φυλάσσεται σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, όπως στη συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του 

Πανεπιστημίου του Leiden και Rotterdam (Μαύρο Μουρί IVc) της Ολλανδίας, ενώ το σύνολο των 

δειγμάτων του σπηλαίου Simonelli βρίσκεται στο Μουσείο Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου 

Sapienza της Ρώμης.  

Όσον αφορά το υλικό της Καρπάθου, αυτό διαμοιράζεται στα Πανεπιστήμια της Κρήτης και του Leiden. 

Στην μελέτη αυτής της εργασίας περιλαμβάνονται μετρήσεις των δειγμάτων από τα Πανεπιστήμια 

Κρήτης και Αθήνας, καθώς και ένα τμήμα από την συλλογή του Παλαιοντολογικού Μουσείου Ρεθύμνου. 

Ακόμα, στην μελέτη της μορφολογίας των κεράτων της Καρπάθου συμπεριλήφθηκαν φωτογραφίες των 

δειγμάτων που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο του Leiden, και αποτελούν τμήμα της προπτυχιακής 

διατριβής της Eline Reijmerink. Χρησιμοποιήθηκαν ακόμα μετρήσεις από την ίδια εργασία από το εκεί 

κρανιακό υλικό, για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των θέσεων. Περιλαμβάνονται αποσπασματικά στις 

τελικές αναλύσεις όμως, καθώς παρατηρήθηκε μεγάλη απόκλιση των τιμών, που δικαιολογείται από το 

αναμενόμενο σφάλμα μεταξύ των διαφορετικών παρατηρητών. 

Η πλειονότητα των δειγμάτων προέρχεται από την ανασκαφική δραστηριότητα του Γερμανού καθηγητή 

Παλαιοντολογίας S.Ε. Kuss κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και 1970 στα δύο νησιά. Αυτά 

φυλάσσονταν τα τελευταία χρόνια στις εγκαταστάσεις του Κρατικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της 

Καρλσρούης (Γερμανία), ενώ αρχικά είχαν κατατεθεί στις συλλογές του Ινστιτούτου Παλαιοντολογίας του 

Πανεπιστημίου του Φράιμπουργκ και μετά τον επαναπατρισμό τους το 2008 αποτελούν σήμερα μέρος 

της παλαιοντολογικής συλλογής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 

Στο υλικό αυτό συμπεριλαμβάνεται και ένας μικρός αριθμός δειγμάτων από την Κάσο, νησιού 

νοτιοδυτικά της Καρπάθου, τα οποία βρίσκονται επίσης αποθηκευμένα στο ΜΦΙΚ, ενώ στην 

μορφολογική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε και θραύσμα από κλάδο κέρατου (κωδ. συλλ. ΜΦΙΚ 20.1.3.43), 

που ανακαλύφθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα στο οροπέδιο του Λασιθίου (Καθαρό) και αποδίδεται σε 

κάποιο μεγάκερο ελαφοειδές (Megaloceros sp.) του μέσου Πλειστόκαινου. Τα δείγματα του 

Παλαιοντολογικού Μουσείου Ρεθύμνου συμπληρώνονται από την συλλογή του Έλληνα βοηθού του S. E. 

Kuss, κ. Χαράλαμπου Τσικαλά, ο οποίος και συνέχισε το έργο του στην περιοχή του Ρεθύμνου και στη 



39 
 

συνέχεια δώρισε το υλικό στον Δήμο Ρεθύμνου. Τέλος, η πλειοψηφία των δειγμάτων της συλλογής του 

ΕΚΠΑ προέρχονται από το ανασκαφικό έργο του Ολλανδού καθηγητή Παλαιοντολογίας J. de Vos ο οποίος 

μάλιστα έκανε και τις πρώτες εκτενείς μελέτες πάνω στο υλικό, αλλά και υλικό από την προσωπική 

συλλογή του dr. Paul Y. Sondaar (δρ Γ. Λύρας, προσωπ. επικοινωνία). 

Τέλος, ως συγκριτικό υλικό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε άτομα σύγχρονων ειδών ελαφιών και 

συγκεκριμένα δύο άτομα D. dama (1 νεαρό αρσενικό και 1 νεαρό θηλυκό) (ΜΦΙΚ), τρία άτομα C. 

capreolus και ένα άτομο C. elaphus (ΕΚΠΑ). 

2.2 Θέσεις Μελέτης 

Οι θέσεις προέλευσης των δειγμάτων παρουσιάζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά της Κρήτης και 

κατά αλφαβητική σειρά ανά νομό με βάση τη δημοσιευμένη λατινική ονομασία (σύμφωνα με τον Lax, 

1996), ενώ ορισμένα στοιχεία για το υλικό της Καρπάθου παρατίθενται στη συνέχεια. Δίδονται 

πληροφορίες (όπου υπάρχουν) για το γεωγραφικό τους προσδιορισμό, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, το 

χρόνο ανασκαφής και γενικές παρατηρήσεις για τα διάφορα ευρήματα ελαφοειδών που αναφέρονται 

και περιεγράφηκαν από προηγούμενους συγγραφείς. Σε παρένθεση αναφέρεται η λατινική 

συντομογραφία που χρησιμοποιείται για την κάθε θέση στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

παρούσας μελέτης. Στο τέλος (Εικόνα 4) οι αναφερόμενες θέσεις παρουσιάζονται κωδικοποιημένες κατά 

Lax (1996) στον χάρτη της Κρήτης και της Καρπάθου.  

Νομός Χανίων 

Σπήλαιο Λικοτιναρά (Liko cave/Likotinara cave - Liko) 

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες πλειστοκαινικές θέσεις του νησιού, καθώς ανακαλύφθηκε 

μεγάλος αριθμός απολιθωμάτων διάφορων θηλαστικών (μεταξύ των οποίων του μοναδικού 

σαρκοφάγου Lutrogale cretensis και νυχτερίδων), ερπετών, πτηνών (θέση του ολότυπου της γιγάντιας 

κουκουβάγιας Athene cretensis), αμφιβίων και ιχθύων. Συγκεκριμένα για τα Cervidae, μόνο σε αυτό το 

σπήλαιο έχουν βρεθεί πάνω από 6000 δείγματα (Lyras et al, 2018). Σύμφωνα με τον Lax (1996) η βάση 

του σπηλαίου εντοπίζεται περίπου 1,5 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας στην ανατολική απότομη 

ακτή του ακρωτηρίου Δρέπανο, βόρεια της Γεωργιούπολης και πλησίον (χαμηλότερα) του χωριού 

Λικοτιναρά στην περιοχή του Ρεθύμνου. Έχει μήκος 15m, πλάτος 5m περίπου και ύψος 8-10m και 

δημιουργήθηκε από τη διάβρωση των λιθοποιημένων πλευρικών κορημάτων (cemented colluvium). 

Χαρακτηρίζεται από την παρουσία μη κλαστικών ιζηματογενών σχηματισμών, δολομιτών (dolomite) και 
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δολομιτικών ασβεστόλιθων (dolomite limestone) λευκού έως μαύρου-γκρίζου χρώματος. Ανακαλύφθηκε 

το 1973 και εκτεταμένες ανασκαφές έλαβαν χώρα από το πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης (Ολλανδία) κατά 

τη διάρκεια των ετών 1973, 1974 και 1975 από το ανώτερο στρώμα (75cm) της επίχωσης του σπηλαίου 

που αποδίδονται στο ανώτερο Πλειστόκαινο (De Vos, 1979; De Vos, 1984; Van Der Geer et al., 2006), ενώ 

ορισμένα δείγματα προέρχονται από μεταγενέστερες έρευνες σε κατώτερα στρώματα (έως το βάθος των 

1,5 m) που διήρκησαν έως το 1979. Τα ιζήματα που πληρούν το δάπεδο του σπηλαίου βρίσκονται κατά 

στρώσεις και εναλλάσσονται από άποψης περικλειόμενης ποσότητας απολιθωμένων οστών 

(Dermitzakis, 1977). Λόγω αδυναμίας στρωματογραφικής αναγνώρισης σε διακριτά στρώματα, η 

ανασκαφή οργανώθηκε σε 5 πλασματικούς στρωματογραφικούς ορίζοντες (A, B, C, D και E), ανάλογα με 

το βάθος ανασκαφής. Η πλειοψηφία του υλικού των ελαφιών βρέθηκε στα επίπεδα B, C και D και 

φυλασσόταν στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης μέχρι το 2002, όταν και επιστράφηκε στην Ελλάδα, στη 

συλλογή του Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας (Lyras et al. 2016). 

Πρακτικά το σύνολο του υλικού αποτελείται από μη συναρθρωμένα οστά, χωρίς σημάδια διάβρωσης, 

ενώ ταφονομικά δεν παρατηρείται μεταφορά του μετά την ταφή (Van der Geer et al. 2014). Ανάμεσα 

τους αναγνωρίστηκαν διαφορετικοί μορφότυποι (κλάσεις μεγέθους) και περιγράφονται από τον De Vos 

(1979; 1984) τα Candiacervus ropalophorus, Candiacervus spp. IIa, IIb και IIc (C. ropalophorus κατά την 

Capasso Barbato, 1992), Candiacervus cretensis, Candiacervus rethymnensis και η γιγάντια μορφή 

Candiacervus VI (σύμφωνα με τον De Vos, 1984, 1996), την οποία αναφέρουν ως Cervus major οι Capasso 

Barbato (1992b) και Caloi και Palombo (1996) και «Cervo taglia grande» οι Kotsakis et al. (1976). Η 

απόλυτη χρονολόγηση με την μέθοδο της ρακεμοποίησης των αμινοξέων (μετατροπή τους από L- σε D- 

μορφή, Amino acid racemisation-ΑΑR) έδωσε ηλικία από 105.000 ± 20 % χρόνια πριν από σήμερα για 

ορισμένα θραύσματα γομφίων από τα επίπεδα Β και C μέχρι 87.000 ± 20 % χρόνια πριν από σήμερα για 

ένα δείγμα γομφίου (Μ3) του επιπέδου D. Είναι εμφανές από τα ανεστραμμένα αποτελέσματα 

χρονολόγησης των επιπέδων B-D, ότι η μέθοδος AAR είναι πιθανώς προβληματική, γι’ αυτό νέες μέθοδοι 

αναπτύσσονται για τη θέση αυτή (Van der Geer et al. 2014). Το σύνολο του κρανιακού υλικού που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη προέρχεται από τα παραπάνω επίπεδα (Β, C και D).   

Νομός Ρεθύμνου 

Σπήλαιο Γεράνι 1 (Gerani I cave – Ge I) 

Το μικρών διαστάσεων (με μήκος 6m περίπου και πλάτος 4m, Dermitzakis, 1977) σπήλαιο βρίσκεται στη 

δυτική πλευρά του μικρού κόλπου του Γερανίου στη βορειοδυτική ακτή της Κρήτης (Ν. Ρεθύμνου), σε 

ύψος 16m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και χαμηλότερα από το τμήμα της Εθνικής Οδού 
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Ρεθύμνου-Χανίων. Περιλαμβάνει σχηματισμούς κροκαλοπαγών (conglomerate), μαργών (marl), αργίλων 

(clay) και οργανογενών ασβεστολίθων. Σύμφωνα με τον Kuss (1970), το στρώμα των σκελετικών 

υπολειμμάτων επικαλύπτει το δάπεδο του σπηλαίου. Ο De Vos (1979, 1984) περιέγραψε τα μεσαίου 

μεγέθους είδη ελαφιών Candiacervus cretensis και Candiacervus rethymnensis. 

Σπήλαιο Γεράνι 2 (Gerani cave II – Ge II) 

Εντοπίζεται 8,5 m από το επίπεδο της θάλασσας (μήκος και πλάτος ~ 4 m) στο δυτικό άκρο του μικρού 

κόλπου του Γερανίου κάτω από το τμήμα της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου-Χανίων, σε μικρή απόσταση από 

το σπήλαιο 1, και εμφανίζει ίδια γεωλογικά χαρακτηριστικά με το πρώτο. Τα απολιθώματα (μαζί με 

ανθρώπινα πολιτιστικά ευρήματα) βρέθηκαν σε συμπαγές ερυθρού χρώματος αργιλικό υλικό, το οποίο 

καλύπτει τα κατώτερα στρώματα. Ποικίλα είδη θηλαστικών αναγνωρίστηκαν σε διαφορετικά 

στρωματογραφικά επίπεδα (βλ. Κuss 1970; Mayhew, 1977), μεταξύ των οποίων δύο διαφορετικά 

ελαφοειδή (De Vos, 1984; Dermitzakis & De Vos, 1987). Το μικρόσωμο Candiacervus ropalophorus 

εντοπίστηκε στα επίπεδα 3 και 4 (για το οποίο η χρονολόγηση AAR έδωσε ηλικία 47.000 ± 20 % χρόνια 

πριν από σήμερα για ένα δείγμα γομφίου της άνω σιαγόνας) και το Candiacervus rethymnensis στο 

επίπεδο 4 (Lax, 1996). Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε υλικό από το επίπεδο 3.  

Μέχρι την τελευταία καταγραφή (Lax, 1996) το σπήλαιο παρέμενε αναλλοίωτο από την εποχή των 

ανασκαφών, με ελάχιστη διάβρωση από τον κυματισμό κατά την διάρκεια του χειμώνα. 

Σπήλαιο Γεράνι 4 (Gerani cave IV – Ge IV) 

Διανοίχθηκε εντός νεογενών παράκτιων ασβεστόλιθων και εντοπίζεται περίπου 35 m δυτικά της μικρής 

εκκλησίας στο εσωτερικό του κόλπου του Γερανίου (και χαμηλότερα της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου-

Χανίων). Η είσοδος του σπηλαίου βρίσκεται 8,5 m από το επίπεδο της θάλασσας και εμφανίζει τα ίδια 

γεωλογικά χαρακτηριστικά με τις γειτονικές θέσεις 1 και 2 (Εικόνα 2), με το δάπεδο του να καλύπτεται 

από αποθέσεις χαλαρής αργίλου. Απολιθώματα συλλέχθηκαν από τους Bachmayer et al. (1975) από τα 

ανώτερα 40cm της επίχωσης του σπηλαίου και κατά τον De Vos (1979) αντιπροσωπεύουν ένα μοναδικό 

στρωματογραφικό επίπεδο. Αν και αναφέρονται 4 διαφορετικοί μορφότυποι, το είδος Candiacervus 

ropalophorus κυριαρχεί στο υλικό που συλλέχθηκε (αναγνωρίστηκαν επίσης Candiacervus sp. IIc, 

Candiacervus cretensis και Candiacervus rethymnensis), το οποίο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό κρανίων, 

κεράτων και μετακρανιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τον De Vos (1979) προέρχεται από έναν μοναδικό 

ολόκληρο πληθυσμό, όπως υποδηλώνει η παρουσία διακριτών ηλικιακών κλάσεων, που εξαφανίστηκε 

σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα από κάποια φυσική καταστροφή, ενώ πρόσφατη μελέτη της 



42 
 

θνησιμότητας στη θέση αυτή (Van der Geer et al., 2014) υποστηρίζει ότι τα ευρήματα αντανακλούν την 

φυσική πορεία ενός πληθυσμού που ζούσε σε ένα φτωχό σε θρεπτικά περιβάλλον και αποκαλύπτουν 

την μέση ηλικιακή κατανομή αυτού. Με βάση την πρόσφατη μορφολογική μελέτη των κεράτων της θέσης 

αυτής (van der Geer, 2018) ο πληθυσμός αυτός αποτελούταν αποκλειστικά από C. ropalophorus, με 

εξαίρεση ένα από τα 57 δείγματα το οποίο ανήκει στο νέο είδος C. listeri. Η απόλυτη χρονολόγηση για 

δύο δείγματα γομφίων έδωσε ηλικία με την μέθοδο της αντήχησης της περιστροφής των ηλεκτρονίων 

(electron spin resonance) 100.600 ± 20 % χρόνια πριν από σήμερα (3-4 είδη αναφέρονται) και 70.000 ± 

20 % χρόνια πριν από σήμερα με την μέθοδο AAR (βλ. Reese et al., 1996). Αντίθετα, ο Kuss (1970) 

εφαρμόζοντας την μέθοδο χρονολόγησης με ραδιενεργό άνθρακα για το ασβεστολιθικό στρώμα που 

κάλυπτε τα διάφορα υπολείμματα έδωσε σημαντικά μικρότερη ηλικία 43.600 (+6000/-3400) χρόνια πριν 

από σήμερα., δεικνύοντας ότι τα ελάφια στη συγκεκριμένη θέση ζούσαν κατά τη διάρκεια του ανώτερου 

Πλειστόκαινου (van der Geer et al., 2005). Μέχρι την τελευταία καταγραφή (Lax, 1996) το σπήλαιο 

παρέμενε αναλλοίωτο από την εποχή των ανασκαφών. Δυστυχώς το σύνολο των δειγμάτων την 

τοποθεσίας αυτής βρίσκονται εκτός Ελλάδας, και μόνο ελάχιστα περιλαμβάνονται στην παρούσα 

εργασία.  

Σπήλαιο Γεράνι 5 (Gerani cave V – Ge V) 

Σπήλαιο που βρίσκεται 250 m ανατολικά της εκκλησίας της Παναγίας στην ενδοχώρα του κόλπου του 

Γερανίου και με γεωλογία παρόμοια με αυτή του Γερανιού 2. Τα λιγοστά κρανιακά (κέρατα και δόντια 

άνω γνάθου) ανήκουν στο C. ropalophorus (De Vos 1979, 1984; De Vos & Dermitzakis 1986; Dermitzakis 

& De Vos 1987; Van der Geer 2018). Η ανάλυση 3 γομφίων του ανωτέρω είδους με την μέθοδο ESR 

χρονολόγησης, έδωσε ηλικία 127.450 ± 20%, ενώ με η AAR 2 γομφίων 64.000 ± 20% χρόνια πριν από 

Εικόνα 2: Όψη του σπηλαίου Γεράνι IV (αριστερά) και ΙΙ (δεξιά) από την 

παραλία (Φωτογραφία του J. De Vos, από Van der Geer, 2014) 



43 
 

σήμερα. (Lax, 1996). Σήμερα το σπήλαιο αυτό έχει πλέον καταρρεύσει. Στην παρούσα εργασία 

περιλαμβάνεται μόλις ένα σχετικά ολοκληρωμένο δείγμα άνω γνάθου της θέσης αυτής. 

Σπήλαιο Γεράνι 6 (Gerani cave VΙ – Ge VI) 

Το σπήλαιο εντοπίζεται περίπου 10 m βόρεια του πέμπτου σπηλαίου (Gerani V), και εμφανίζει την ίδια 

γεωλογία με τα υπόλοιπα γειτνιάζοντα μικρά σπήλαια της περιοχής του Γερανίου (Lax, 1996). Τα 

διάφορα σκελετικά υπολείμματα πιθανόν βρέθηκαν σε παρόμοιες αργιλικές αποθέσεις καφέ χρώματος, 

όπως συνέβη στη θέση 5 (De Vos 1979). Στο υλικό που μελέτησαν οι De Vos, (1979, 1984), De Vos και 

Dermitzakis, (1986) και Dermitzakis και De Vos (1987), το οποίο δεν περιλαμβάνει τα προερχόμενα από 

την ερευνητική δραστηριότητα του Kuss δείγματα οστών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, 

αναφέρεται μόνο το μικρόσωμο Candiacervus ropalophorus. Σύμφωνα με την van der Geer (2018) και την 

ανάλυση της μορφολογίας των κεράτων της θέσης αυτής, τα δείγματα προέρχονται αποκλειστικά από το 

προαναφερθέν είδος. Από την μέθοδο της AAR χρονολόγησης δόθηκε ηλικία 111.000 ± 20 % χρόνια πριν 

από σήμερα για ένα δείγμα άνω γομφίου (Lax, 1996). Σήμερα το σπήλαιο αυτό, έχει πιθανώς 

καταρρεύσει 

Θέση Γ(κ)ρίδα Αυλάκι – Σπήλαιο Κούμπες 2 (Grida Avlaki/Gumbes cave II - G.A.) 

Αποτελεί ένα διαβρωμένο χάσμα στο ασβεστολιθικό υπόστρωμα, το οποίο έχει πληρωθεί με αργιλικό 

λατυποπαγές ερυθρού χρώματος (Dermitzakis 1977.) Εντοπίζεται αμέσως δυτικά της εξόδου του μικρού 

φαραγγιού που καλείται Γρίδα Αυλάκι και ανατολικά της θέσης Κούμπες 1 (Gumbes I) σε υψόμετρο 

μικρότερο των 10m από την επιφάνεια της θάλασσας. Η γεωλογία του είναι παρόμοια με εκείνη του 

Γερανίου 1 (βλ Lax, 1996). Ο De Vos (1984) αναφέρει την παρουσία υπολειμμάτων ελαφιών 

Candiacervus, τα οποία η Capasso Barbato (1992a&b) περιγράφει ως Megaloceros cretensis. Μέχρι την 

τελευταία καταγραφή (Lax, 1996) το σπήλαιο είχε μερικώς διαβρωθεί από την θάλασσα. 

Μεταξύ των δειγμάτων που μελετήθηκαν, βρέθηκαν δείγματα που αναφέρονται ως “Gu II B”, αλλά και 

πλήθος άλλων αναφερόμενων ως “G.A.”. Πιθανώς να αποτελούν ευρήματα διαφορετικών ανασκαφικών 

ομάδων, που χρησιμοποίησαν διαφορετικά τοπωνύμια για την ίδια θέση, ή οι δύο κωδικοί αναφέρονται 

σε δύο διαφορετικές θέσεις. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής οι δύο θέσεις θεωρούνται ξεχωριστές. 

Καλό Χωράφι (Kalo Chorafi - K.C.) 

Παράκτιο σπήλαιο που είχε διανοιχθεί εντός δολομιτικών ασβεστόλιθων Περμικής ηλικίας. Βρίσκεται 

δυτικά του χωριού Σίσσες του Ν. Ρεθύμνου και βλέπει προς τον όρμο Μπαλί (Dermitzakis, 1977; Lax, 

1996). Οι ακριβείς συντεταγμένες της θέσης του δίνονται από τον Κuss (1965): 24´20´´Ν/50´20´´Α. Το 
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υλικό της παρούσας μελέτης προέρχεται από τις ανασκαφές που πραγματοποίησε ο Kuss το 1963. Το 

πάχος των ιζημάτων του σπηλαίου φθάνει τα 7m (Kuss, 1965). Μεμονωμένα ευρήματα από διάφορα 

τμήματα του σκελετού, πλήρη κρανία και κοπρόλιθοι, οστά μικρόσωμων ελαφοειδών εντοπίζονται στο 

ανώτερο τμήμα των αποθέσεων, τα οποία ο Kuss (1965) αναφέρει ως Megaceros cretensis, και τα οποία 

σύμφωνα με τον ίδιο είναι πρόσφατα σε ηλικία  πιθανώς Ανώτερου Πλειστόκαινου. Αντίθετα, ο De Vos 

(1984) αναγνώρισε δύο μορφοτύπους, είδη που ονόμασε Candiacervus ropalophorus και Candiacervus 

sp. IIc. Μέχρι την τελευταία καταγραφή (Lax, 1996), διασωζόταν κατά το ανατολικό του άκρο, ενώ το 

δυτικό ήταν κατακρημνισμένο. 

Σπήλαιο Κούμπες, επίπεδα A-D (Gumbes B) 

Μεγάλο σπήλαιο, στους λόφους δυτικά του Ρεθύμνου και κοντά στα σπήλαια Κούμπες 1, 2 και 3. Η 

γεωλογία του είναι παρόμοια με αυτή του Γερανίου 1 και αποτελείται από αποθέσεις 

συμπαγοποιημένης άμμου (sand) και αργίλου (clay). Από τη θέση αυτή και στο επίπεδο Β, μελετήθηκε 

ένα μοναδικό δείγμα κεράτου και ενός γομφίου m3. Για το επίπεδο αυτό δόθηκε ηλικία με την μέθοδο 

της AAR χρονολόγησης 111.000 ± 20 % και με την μέθοδο της ESR, 33.565 ± 20 % χρόνια πριν από σήμερα 

για ένα δείγμα άνω γομφίου (Lax, 1996). Ελάχιστα δείγματα της θέσης περιλαμβάνονται στην παρούσα 

εργασία. 

Σπήλαιο Κούμπες 1 (Gumbes I – Gu I) 

Βρίσκεται κάτω από την Εθνική οδό, δυτικά του Ρεθύμνου και δυτικά της εξόδου του μικρού φαραγγιού 

Γκρίδα Αυλάκι σε ύψος μικρότερο των 10m από την επιφάνεια της θάλασσας, περίπου 100m από το 

σπήλαιο 2 (βλ. Dermitzakis, 1977; Lax, 1996). Αποτελεί ένα μικρό σπήλαιο με παρόμοια γεωλογία με τη 

θέση Γεράνι 1 το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έχει πληρωθεί με ερυθρό αργιλικό υλικό, καθώς και 

συνεκτικοποιημένα κορήματα, με υπολείμματα θηλαστικών, κυρίως του Cervus cretensis (Κuss, 1970; 

Lax, 1996). Έχει διαβρωθεί μερικώς από την επίδραση της θάλασσας. 
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Περιοχή Μαύρο Μουρί 

Κατά μήκος της ακτής δυτικά του Ρεθύμνου, αμέσως ανατολικά του ακρωτηρίου Μαύρο Μουρί 

βρίσκεται μία ομάδα μικρών σπηλαίων και διαβρωμένων (από τη δράση των κυμάτων) χαίνουσων 

ρωγμών επί απότομων ασβεστολιθικών κρημνών. Αυτά έχουν πληρωθεί από απολιθωματοφόρες 

αποθέσεις ερυθρού αργιλικού ιζήματος και λατυποπαγών, που περικλείουν και οστά θηλαστικών 

(Dermitzakis, 1977; Lax, 1996). Οι θέσεις 2 έως 7 αποτελούν τυπικές καρστικές ασβεστολιθικές δομές, 

στις οποίες η επιφάνεια της κάθε κοιλότητας με κατεύθυνση προς τη θάλασσα έχει διανοιχθεί, 

αποκαλύπτοντας ένα στόμιο που εισχωρεί στον υδάτινο όγκο (Lax, 1996) (Εικόνα 3). Μια πρόσφατη 

μακροσκοπική και ιστολογική μελέτη στα ευρήματα της περιοχής υποστηρίζει την πιθανότητα μιας 

σοβαρής μεταβολικής ασθένειας στους πληθυσμούς της περιοχής. Συγκεκριμένα οι πλειοψηφία των 

δειγμάτων από τα σπήλαια 3, 4c και 7 χαρακτηρίζονται από μειωμένη οστική μάζα και αυξημένο 

πορώδες (μακρά οστά), καθώς και διευρυμένες οδοντικές θήκες και εκτεθειμένες οδοντικές ρίζες 

(γναθικά οστά). Η μορφολογική αυτή ιδιαιτερότητα παρατηρείται και μικροσκοπικά (Lyras et al., 2018). 

Σπήλαιο Μαύρο Μουρί 3 (Mavromouri III - MM III) 

Το μικρό σπήλαιο εντοπίζεται χαμηλότερα της Εθνικής οδού μεταξύ του Ρεθύμνου και του χωριού Γεράνι 

επί της ανατολικής πλευράς του ακρωτηρίου Μαύρο Μουρί, σε ύψος περίπου 15m περίπου από το 

επίπεδο της θάλασσας, το δάπεδο του οποίου καλύπτεται από ιζήματα ερυθροκίτρινου χρώματος, 

χαλαρής σύνδεσης χωρίς απολιθωμένα ευρήματα (Dermitzakis, 1977; Lax, 1996). Γενικά, αναφέρονται 

υπολείμματα Candiacervus sp. (De Vos, 1984), τα οποία περιέχονται σε ένα λεπτό (με πάχος 20-30 cm) 

Εικόνα 3: Δυτική όψη της παραλίας μεταξύ των σπηλαίων Μαύρο Μουρί 

και Κούμπες. Η εμφανής μαύρη ζώνη στην επαφή με την θάλασσα 

σχηματίζεται από τα ασβεστολιθικά ιζήματα της ζώνης Τρίπολης. (Εικόνα 

από Kuss 1970) 
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στρώμα ερυθρού οστεοπαγούς στο πρόσθιο τμήμα του σπηλαίου. Στο σύνολο του υλικού βρέθηκε και 

μια ολοκληρωμένη κάτω γνάθος άγνωστου βοοειδούς. 

Σπήλαιο Μαύρο Μουρί 4 (Mavromouri IV - MM IV) 

Παράκτιο σπήλαιο μέσων διαστάσεων, ακριβώς ανατολικά της θέσης III και 5 m από το επίπεδο της 

θάλασσας, του οποίου η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με κάποιο πλωτό μέσο ή τη χρήση σχοινιών, ενώ 

η οροφή του έχει καταπέσει (Dermitzakis, 1977; Lax, 1996). Περιλαμβάνει σχηματισμούς δολομιτών, 

δολομιτικών και τοπικά έντονα διαρρηγμένων καρστικών ασβεστολίθων. Στο δάπεδο του σπηλαίου 

υπάρχει διατηρημένο με βορειοανατολική κλίση 20-3ο ίζημα στρώσεων ερυθρής αργίλου 

εναλλασσόμενων με κίτρινου χρώματος ορίζοντες, οι οποίοι περιέχουν κροκάλες και υπολείμματα οστών 

θηλαστικών (Lax, 1996). Οι ανασκαφές του Kuss στα τέλη της δεκαετίας 1960 και κατά τη διάρκεια της 

επόμενης δεκαετίας (1969, 1970, 1975) έφεραν στο φως υπολείμματα ελαφοειδών, εκ των οποίων 

ορισμένα δεικνύουν μία παθολογική εικόνα οστεοπόρωσης, η οποία μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη 

μεταλλικών στοιχείων, βιταμίνης D ή ακόμη γενετικές ανωμαλίες. Ο De Vos (1979) αναφέρει υλικό από 

τη θέση Mαύρο Μουρί 4c, που αντιστοιχεί στο στρωματογραφικό επίπεδο C, και που σύμφωνα με τους 

Lyras et al. (2018) παρατηρείται έντονη παθολογική εικόνα. Οι De Vos (1979, 1984) και De Vos και 

Dermitzakis (1986) υποστηρίζουν ότι στη θέση αυτή υπάρχουν 4 διαφορετικοί μορφότυποι (είδη) 

ενδημικών ελαφιών, Candiacervus ropalophorus, Candiacervus sp. IIc, Candiacervus cretensis και 

Candiacervus rethymnensis.  

Σπήλαιο Μαύρο Μουρί 5 (Mavromouri V - MM V) 

Εντοπίζεται στα ανατολικά της θέσης 4 σε ένα μικρό όρμο (~5 m από το επίπεδο της θάλασσας) και 

δεικνύει κοινά γεωλογικά χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα γειτνιάζοντα παράκτια σπήλαια της περιοχής 

(Dermitzakis, 1977; Lax, 1996). Ο Κuss (1970) αναφέρει ελάχιστα υπολείμματα ελαφοειδών.  

Στην παρούσα εργασία περιλαμβάνονται ελάχιστα θραύσματα κάτω γνάθων, ενώ στην συλλογή 

ευρίσκεται και ένα θραύσμα άνω γνάθου ανήλικου ατόμου άγνωστου βοοειδούς.  

Σπήλαιο Μαύρο Μουρί 6 (Mavromouri VΙ – MM VI) 

 Τοποθετείται ακριβώς ανατολικά της θέσης 5, 8m από το επίπεδο της θάλασσας (προσέγγιση εφικτή με 

κάποιο πλωτό μέσο ή αναρριχητικό εξοπλισμό) σε θέση που χαρακτηριζόταν από την ύπαρξη 

σχηματισμών δολομιτών-δολομιτικών καρστικών και τοπικά διαρρηγμένων ασβεστολίθων (Lax, 1996). 

Το υλικό της παρούσας μελέτης προέρχεται από την μικρή ανασκαφή του Kuss το 1970, για την οποία 
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αναφέρει την ανακάλυψη μικρού αριθμού υπολειμμάτων ελαφοειδών. Σήμερα έχει εξαφανιστεί από 

φυσικές διεργασίες. 

Σπήλαιο Μαύρο Μουρί 7 (Mavromouri VΙΙ – MM VII) 

Το σπήλαιο παράκειται του θαλάσσιου επιπέδου, ακριβώς ανατολικά της θέσης 6 και περίπου 100m 

δυτικά της μικρής εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου. Διαθέτει μήκος 10 m και πλάτος 6-7 m. Το δάπεδο του 

σπηλαίου αρχίζει από την επιφάνεια της θάλασσας και καλύπτεται από αποθέσεις αιολικών ψαμμιτών 

(αιολιανιτών), που εναλλάσσονται με απολιθωματοφόρα συμπαγοποιημένα και μη συμπαγοποιημένα 

(προς το μέρος της ξηράς) ερυθρά ιζήματα (redbeds) ποικίλης σύστασης (Dermitzakis, 1977; Lax, 1996). 

Λείψανα ελαφιών αναφέρονται από το υλικό των ανασκαφών του Κuss (1970) στη συγκεκριμένη θέση. 

Στην συγκεκριμένη εργασία περιορίζεται σε μόλις δύο δείγματα κάτω γνάθου, προερχόμενα από την 

προαναφερθείσα ανασκαφική δραστηριότητα. 

Σπήλαιο Παναγιά 2 (Panagia cave II – Pa II) 

Το παρακείμενο στην ακτογραμμή (~3,5 m από το επίπεδο της θάλασσας) μικρό σπήλαιο εύρους 4-7 m 

και ύψους 3 m εντοπίζεται δυτικά του σπηλαίου Παναγία 1 (Panagia I), περίπου 1 km βορειοδυτικά του 

χωριού Κούμπες και ανατολικά της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής (Lax, 1996). Περιλαμβάνει 

σχηματισμούς κροκαλοπαγών, μαργών και ασβεστόλιθων. Το κατώτερο τμήμα των τοιχωμάτων του 

σπηλαίου φέρει οπές ελασματοβραγχίων (Lithophaga). Στο εσωτερικό του κοσμείται από μικρούς 

σταλακτίτες και μία μεγάλη σταλακτική κολώνα, η οποία ενώνει την οροφή με το δάπεδο και δε φέρει 

ίχνη τέτοιων οπών. Το μεγαλύτερο μέρος του ερυθρού ιζήματος που κάλυπτε το δάπεδο του σπηλαίου 

έχει αποπλυθεί, και μόνο στα τοιχώματα διατηρούνται υπολείμματα των τριών επάλληλων οριζόντων 

των ιζημάτων (Dermitzakis, 1977). Δεν υπάρχουν επαρκή δημοσιευμένα στοιχεία για διαφορετικούς 

μορφότυπους ελαφιών στη συγκεκριμένη θέση. Το ερυθρό λατυποπαγές εντός του σπηλαίου περιέχει 

λίγα σχετικά οστά. (Kuss, 1970). Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για συγκεκριμένα είδη 

ελαφοειδών, αν και ο Lax (1996) αναφέρει μία κερκίδα από Candiacervus rethymnensis (επίσης De Vos, 

1984). 

Σπήλαιο Περιστέρι (Peristeri cave - Peristeri) 

Βρίσκεται 500 m περίπου ανατολικά της θέσης Σκαλέτα, επί της ακτής σε ένα μικρό ακρωτήρι 

βορειοανατολικά του χωριού Πρίνος, το οποίο εντοπίζεται περίπου 12,5 km ανατολικά του Ρεθύμνου 

(Dermitzakis, 1977; Lax, 1996). Περιλαμβάνει αποθέσεις βιοκλαστικών και υφαλογενών ασβεστόλιθων 

που εναλλάσσονται με λευκού-υποκίτρινου χρώματος μάργες και τοπικά εβαπορίτων (Creutzburg et al., 
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1977). Τα περικλειόμενα ευρήματα είναι λίγα (βλ. Κuss, 1970). Ευρήματα ενδιαφέροντος της παρούσας 

εργασίας από την θέση αυτή είναι ένας μικρός μόνο αριθμός κεράτων. 

Θέση χάσματος Ρεθύμνου (Rethymnon fissure –Ρθ, Rethymnon Area, RE) 

Εντοπίζεται νότια της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου-Χανίων περίπου 2 km δυτικά του Ρεθύμνου (Lax, 1996). Ο 

Dermitzakis (1977) αναφέρει τη θέση του στην ενδοχώρα και στην ανατολική πλευρά του μικρού 

φαραγγιού του Γάλλου. Περιλαμβάνει σχηματισμούς μαργών και ασβεστολίθων, και όπως συμβαίνει με 

τις υπόλοιπες χαίνουσες ρωγμές στο ασβεστολιθικό στρώμα που απαντώνται κατά μήκος της Εθνικής 

Οδού, καταλαμβάνεται από ερυθρό αργιλικό υλικό και λατυποπαγών χαλαρής σύνδεσης στα οποία 

περικλείονται και υπολείμματα ελαφοειδών. Ο De Vos (1984) επισημαίνει την παρουσία των νάνων και 

ενδιάμεσου μεγέθους μορφών, Candiacervus ropalophorus, Candiacervus sp. IIc., Candiacervus cretensis 

και Candiacervus rethymnensis με τις δύο πρώτες κλάσεις μεγέθους (είδη) να κυριαρχούν. Το υλικό 

συλλέχθηκε από τον Κuss τo 1973, ενώ ορισμένα οστά εμφανίζουν οστεοπόρωση (Lax,1996). Σχετικά με 

το υλικό μελέτης, τρεις κωδικοί πιθανώς αναφέρονται στη θέση αυτή. Οι κωδικοί είναι οι “Ρθ”, 

“Rethymnon Area”, και “RE” από την συλλογή του ΕΚΠΑ και του Παλαιοντολογικού Μουσείου Ρεθύμνου 

αντίστοιχα.  

Σπήλαιο Simonelli (Simonelli cave - Simonelli) 

Η ακτή δυτικά του Ρεθύμνου οριοθετείται από ψηλούς ασβεστολιθικούς κρημνούς, που χαρακτηρίζονται 

από την παρουσία αρκετών ανοιχτών οριζοντίων έγκοιλων. H συγκεκριμένη απολιθωματοφόρα θέση 

βρίσκεται 15 m από την επιφάνεια της θάλασσας (χαμηλότερα της Εθνικής Οδού), περίπου 4km δυτικά 

του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον Malatesta (1980) εισχωρεί περισσότερο από 30 m σε βάθος με αρχικά 

νοτιο-ανατολική και τελικά ανατολική κατεύθυνση παράλληλα της ακτογραμμής και αποτελείται από 

δύο διακριτούς ανισομεγέθεις θαλάμους. Σχηματίστηκε από καρστικά φαινόμενα που επέδρασαν στο 

ανάγλυφο των ασβεστόλιθων της περιοχής, έπειτα από την υποχώρηση της Μειοκαινικής θάλασσας και 

πριν την Πλειοκαινική επίκληση (Pliocene transgression). Χρονολογήθηκε στρωματογραφικά στην 

τελευταία παγετώδη εποχή, 19-22.000 έτη πριν. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία κροκαλοπαγών, 

αργίλου, μαργών και οργανογενών ασβεστόλιθων. Απολιθωμένα οστά βρέθηκαν σε ακανόνιστες θέσεις 

μέσα σε επιφανειακές αποθέσεις ερυθρής αργίλου συχνά συγκεντρωμένα κοντά ή κάτω από 

ασβεστολιθικά θραύσματα κυρίως στο πρόσθιο τμήμα του σπηλαίου. Μεγάλες ψαμμιτικές αποθέσεις 

κίτρινου-καστανέρυθρου χρώματος που περιέχουν υπογωνιώδεις κόκκους χαλαζία βρίσκονται στη βάση 

του ασβεστολιθικού ανοίγματος του σπηλαίου. Οστά των ενδημικών κρητικών ελαφιών εντοπίζονται 
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τόσο στο παραπάνω υλικό όσο και στα παράκτια κροκαλοπαγή. Επισημαίνεται ότι το σπήλαιο περιέχει 

Νεολιθικά λείψανα στο ανώτερο στρωματογραφικό επίπεδο. Γενικά, φαίνεται ότι οι αποθέσεις στο 

συγκεκριμένο σπήλαιο γεφυρώνουν το άνω Πλειστόκαινο και το Ολόκαινο. Αρκετά οστά των άκρων, στο 

υλικό που συλλέχθηκε, ήταν αρθρωμένα, ενώ ορισμένα κρανία συνδέονταν ακόμη με τους πρώτους 

αυχενικούς σπονδύλους. Ανασκαφές διενεργήθηκαν στην πρόσθια κοιλότητα του σπηλαίου κατά τη 

διάρκεια των ετών 1971-1972 από το πανεπιστήμιο της Ρώμης και απέφεραν την πλουσιότερη έως τότε 

συλλογή ευρημάτων θηλαστικοπανίδας του κρητικού Τεταρτογενούς. Το όνομά δόθηκε από τον Accordi 

(1972), o οποίος ταύτισε το συγκεκριμένο σπήλαιο με εκείνο του Vittorio Simonelli, πρωτοπόρου των 

παλαιοντολογικών ερευνών στη νησί, όπου στο παρελθόν περιέγραψε τo είδoς Megaceros cretensis και 

άλλα μεγάλα θηλαστικά (1907). Ωστόσο, ο Kuss (1965) αμφιβάλλει κατά πόσο είναι το ίδιο σπήλαιο με 

εκείνο στο οποίο πραγματοποίησε στις αρχές του 20ου αιώνα ανασκαφές ο Simonelli. Μεγάλο μέρος των 

άφθονων οστών Cervidae φαίνεται ότι ανήκει κυρίως στις μικρόσωμες μορφές των κρητικών ενδημικών 

ελαφιών. Ο Malatesta (1980) αναφέρει το είδος Praemegaceros cretensis, οι De Vos (1979, 1984) και De 

Vos και Dermitzakis (1986) αναγνωρίζουν τα είδη Candiacervus ropalophorus, Candiacervus sp. II (ή 

Megaceroides ropalophorus κατά την Capasso Barbato, 1992) και πιθανόν το Candiacervus rethymnensis. 

Οι Caloi και Palombo αναφέρουν επιπλέον το νάνο ελάφι Megaceroides (Megaceros) cretensis ή 

Candiacervus cretensis σύμφωνα με την ταξινόμηση του De Vos (1979, 1984, 1996). H χρονολόγηση με 

την μέθοδο AAR έδωσε ηλικία 24.000 ± 20 % ε. πρ. για ένα οστό κνήμης από «Megaceros cretensis» και 

21.500 ± 20 % ε. πρ. για ένα μεταταρσικό οστό από ελάφι μεσαίου μεγέθους. Διαφορετικές ηλικίες, που 

κυμαίνονταν από 32.500 - 81.000 ± 20 % χρόνια πριν από σήμερα έδωσε η χρονολόγηση με τις δύο 

μεθόδους (ESR, AAR) σε διάφορα δόντια (αναφέρονται 3-4 είδη, βλ. Reese et al., 1996). Δυστυχώς τα 

μόνα δείγματα που περιλαμβάνονται στην εργασία αυτή είναι ένας μικρός αριθμός κεράτων που ανήκει 

στην συλλογής του ΕΚΠΑ, ενώ χρησιμοποιούνται μετρήσεις του λοιπού κρανιακού υλικού που 

αναφέρονται από τον Malatesta (1980). 

Σπήλαιο Σίφουνας (Siphounas cave - Si)  

Το συγκεκριμένο σπήλαιο βρίσκεται κοντά στο ακρωτήρι Χονδρός Κάβος, βορειοανατολικά του 

Ρεθύμνου και χαρακτηρίζεται από την παρουσία, κρυσταλλικών ασβεστολίθων με παρεμβολές φυλλιτών 

(Creutzburg, 1977). Το μετακρανιακό υλικό της παρούσας μελέτης συλλέχθηκε από τον Kuss τo 1968. 

Γενικά, αναφέρονται υπολείμματα ελαφοειδών (βλ. Kuss, 1970) το μικρό πλήθος των οποίων 

αντικατοπτρίζεται και στα δείγματα της συλλογής μελέτης. 
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Θέση Σκαλέτα (Skaleta cave - Ska) 

Η θέση αυτή βρίσκεται βόρεια του χωριού Πρίνος (~12,5 km ανατολικά του Ρεθύμνου) και περίπου 500 

m δυτικά του σπηλαίου Περιστέρι. Αποτελεί ουσιαστικά μία συσσώρευση κορημάτων στην ανατολική 

πλευρά του μικρού ακρωτηρίου κοντά στο επίπεδο της θάλασσας, η οποία έχει διαβρωθεί (Dermitzakis, 

1977; Lax, 1996). Περιέχει αποθέσεις βιοκλαστικών υφαλογενών ασβεστολίθων (bioclastic-recifal 

limestone) και εβαπορίτων που εναλλάσσονται με λευκού-υποκίτρινου χρώματος μάργες (Creutzburg, 

1977). Το δάπεδο της διαβρωμένης ρωγμής έχει πληρωθεί με ερυθρής απόχρωσης αργιλικό υλικό και 

λατυποπαγή (Dermitzakis, 1977). Αυτά περιέχουν μικρό αριθμό διασκορπισμένων απολιθωμάτων, 

συμπεριλαμβανόμενων διάφορων ελαφοειδών. Συλλέχθηκαν από τους Kuss και Misonne, (1968), οι 

οποίοι υποστηρίζουν την παρουσία σκελετικών υπολειμμάτων του είδους Megaceros cretensis, ενώ 

αργότερα ο De Vos (1984) κάνει λόγο γενικά για Candiacervus sp. (ωστόσο αναγνωρίζονται διαφορετικά 

κέρατα από C. cretensis και C. rethymnensis). 

Θέση Μ (Μελιδόνι/Μαύρο Μουρί - Μ) 

Ένας αριθμός δειγμάτων του Παλαιοντολογικού Μουσείου Ρεθύμνου διέθεταν τον κωδικό «Μ» ο οποίος 

δεν έχει αντιστοιχιστεί επιτυχώς με κάποια από τις γνωστές θέσεις. Πιθανές επιλογές είναι οι θέσεις 

Μελιδόνι και Μαύρο Μουρί. Δεδομένου του γεγονότος ότι το σύνολο της συλλογής του Μουσείου 

αποτελείται από ανασκαφικές δραστηριότητες στο χώρο του Ρεθύμνου, είναι πιθανότερο τα δείγματα 

να προέρχονται από τα σπήλαια του Μαύρου Μουρίου, παρά της θέσης του Μελιδονίου, το οποίο 

βρίσκεται στο Νομό Χανίων. Ένα ακόμα δείγμα, αυτό ενός θραύσματος μεγαλύτερου μέχρι τώρα κρανίου 

με κέρατα αξιοσημείωτης μορφολογίας, διαθέτει τον κωδικό «Μ». Δεν γνωρίζουμε όμως αν προέρχεται 

από την ίδια θέση με τα παραπάνω δείγματα, καθώς ανήκει στην συλλογή του ΜΦΙΚ και πιθανώς να 

αποτελεί εύρημα άλλης ανασκαφικής δραστηριότητας. 

Αγία Ειρήνη (Aya Irini – ΑΙΙ)  

Στις συλλογές του ΕΚΠΑ και του Παλαιοντολογικού Μουσείου Ρεθύμνου συγκαταλέγονται ακόμα 

δείγματα με τον κωδικό «ΑΙΙ», ο οποίος σύμφωνα με σημειώσεις που βρέθηκαν επιτόπου αναφέρονται 

στην περιοχή «Αγία Ειρήνη (Aya Irini)». Πιθανώς πρόκειται για θέση του Νομού Ρεθύμνου, λόγω 

έλλειψης περαιτέρω πληροφοριών όμως και δεδομένου του πλήθους περιοχών με το ίδιο τοπωνύμιο, 

δεν ήταν δυνατή η εύρεση της περιοχής αναφοράς, πόσο μάλλον της ακριβούς θέσης ανασκαφής. 

Παρ’όλα αυτά ο αριθμός των δειγμάτων ήταν σημαντικός ώστε να μην συμπεριληφθεί στην παρούσα 

μελέτη. 
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Θέση ΕΙΙ (Εξώπολη (Exopolis)/Επισκοπή (Episkopi) – EII) 

Ακόμα ένας κωδικός, η αντιστοίχιση με συγκεκριμένη θέση του οποίου ήταν αδύνατη αποτελεί ο «ΕΙΙ». 

Πιθανολογείται ότι πρόκειται για την θέση «Εξώπολη» ή οποία βρίσκεται μεν στο νομό Χανίων, αλλά σε 

σχετικά μικρή απόσταση από τις θέσεις που συγκαταλέγονται στη συλλογή του Μουσείου. Άλλη 

πιθανότερη θέση είναι η Επισκοπή, δεδομένου του ότι τα δείγματα βρέθηκαν εκτός από τη συλλογή του 

ΕΚΠΑ, και στη συλλογή του Παλαιοντολογικού Μουσείου Ρεθύμνου, στο οποίο φυλάσσονται δείγματα 

κυρίως από την περιοχή του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον δρ. Λύρα (προσωπ. επικοινωνία) τα 

αναφερόμενα δείγματα από το Μουσείο του ΕΚΠΑ πιθανώς να προέρχονται από την συλλογή του δρ. 

Sondaar, ο οποίος και επισκέφθηκε την περιοχή σε κάποια από τις αποστολές του. 

Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε από τον N. Creutzberg, αλλά περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Kuss 

(1965). Η γεωγραφική του θέση δεν είναι καλά γνωστή. Ο Κuss (1965) δηλώνει ότι εντοπίζεται 10 km 

νότια της περιοχής του ακρωτηρίου Δρέπανο, 3km νοτιοδυτικά της Γεωργιούπολης, βόρεια του δρόμου 

μεταξύ των χωριού Βάμος και της περιοχής της Εξώπολης Χανίων, και περίπου 400 m μετά από μία οδική 

παράκαμψη. Αντίθετα, ο Dermitzakis (1977) την αναφέρει 9km βορειοδυτικά της Γεωργιούπολης, στο 

βόρειο τμήμα της κοιλάδας των Βρυσών-Γεωργιούπολης. Περιλαμβάνει σχηματισμούς μαργαϊκών 

ασβεστολίθων (marly limestone), υποκίτρινου έως ανοικτότεφρου χρώματος, ενώ τα διάφορα σκελετικά 

υπολείμματα απολιθώματα βρίσκονταν σε ένα συμπαγές λατυποπαγές γνωστό γενικάμε την ονομασία 

«breccia» (σημαίνει θραύσματα) σε υψόμετρο 25m πλησίον ενός μικρού φαραγγιού. Σύμφωνα με τον 

De Vos (1984) η θέση διαθέτει υπολείμματα ελαφοειδών (οστά και δόντια) Candiacervus sp., τα οποία 

νωρίτερα ο Kuss (1965) αναγνώρισε ως «Megaceros cretensis». Δυστυχώς για την θέση της Επισκοπής 

δεν διατίθενται επιπλέον στοιχεία.  

Νομός Λασηθίου 

Οροπέδιο Καθαρού (Katharo basin) 

H θέση βρίσκεται σε υψόμετρο 1120 m πάνω στα όρια της οροσειράς της Δίκτης ψηλότερα του χωριού 

Κριτσά. Αποτελεί μία μακρόστενη καρστική δομή (πόλγη) διαστάσεων 4 x 1 km. Η γεωλογία της περιοχής 

συνιστάται κυρίως από διάφορους Μεσοζωικούς σχηματισμούς της Ζώνης Τρίπολης, στα νότια από 

φλύσχη που εναλλάσσεται με καστανούς και ερυθρούς σχιστόλιθους και ασβεστόλιθους, και στα βόρεια 

ελαφρώς μεταμορφωμένους φυλλίτες, χαλαζίες και σχιστόλιθους, καθώς και δολομίτες και 

ασβεστολίθους (Lax, 1996). Το ίζημα που πληρώνει το οροπέδιο δημιουργεί ένα στρώμα πάχους περίπου 

20m Πλειστοκαινικών αργίλων, αργιλικής άμμου και γωνιωδών κροκάλων. Η παρουσία λιμναίων 
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αποθέσεων δεικνύει ότι ήταν για κάποιες περιόδους του Πλειστόκαινου λίμνη. Η συγκεκριμένη θέση 

είναι περισσότερο γνωστή από την πληθώρα ευρημάτων νάνων ιπποπόταμων Hippopotamus 

creutzburgi). Σε αυτή βρέθηκε (αδιευκρίνιστη χρονολογία) και ένα περιφερικό θραύσμα μίας κνήμης 

καθώς και ένα θραύσμα από κλάδο κεράτου, που αποδίδεται σε κάποιο μεγάκερο ελάφι ηλικίας μέσου 

Πλειστόκαινου όπως προκύπτει από την ανάλυση της μορφολογίας του διασωθέντος τμήματος. 

Κάρπαθος (Karpathos IV- Kp.IV) – Κάσος (Kasos - Ka) 

Λίγα στοιχεία είναι γνωστά για την ακριβή θέση του υλικού της Καρπάθου. Πιθανόν, βρίσκεται κάπου 

ανατολικά της πρωτεύουσας Πηγάδια. Ο Kuss (1967), ο οποίος συνέλεξε διάφορα υπολείμματα 

ελαφοειδών στα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως τα μέσα του 1970, τοποθετεί την αρχική θέση 

ανασκαφής στη βορειοανατολική ανατολική ακτή του νησιού περίπου 700 m από το κεντρικό λιμάνι. Οι 

Sondaar and Boekschoten (1967) δημοσίευσαν μία εργασία πάνω σε μικρά απολιθωμένα οστά ελαφιών, 

τα οποία βρέθηκαν περίπου 1km ανατολικά των Πηγαδιών, κατά μήκος της μίας ακτής με χαμηλούς 

κρημνούς και σχεδόν οριζόντιων στρώσεων δολομιτών. Το 1975, o Kuss στην εργασία του για τα 

Πλειστοκαινικά ελάφια των νησιών της ανατολικής Μεσογείου αναφέρει υλικό από την Κάρπαθο, το 

οποίο προέρχεται από μία δεύτερη θέση στη βορειοανατολική ακτή του ακρωτηρίου Πατέλλα, νοτιότερα 

της πρώτης θέσης και συγκεκριμένα 3km περίπου νοτιοανατολικά των Πηγαδιών, ενώ αργότερα ο 

Wheesie (1984), αναφερόμενος στην εργασία του Kuss τοποθετεί το σπήλαιο παραλιακά, περίπου 3km 

νοτιοανατολικά από την πρωτεύουσα των Πηγαδιών. Μια χρονολόγηση με την μέθοδο ESR έδωσε ηλικία 

14.320 ± 20% ετών για τα ελάφια της νήσου (Reese, 1996). 

Από τη γειτονική νήσο της Κάσου, που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Καρπάθου και για την οποία είναι 

διαθέσιμο ελάχιστο αλλά σχετικά ολοκληρωμένο κρανιακό υλικό όπως αναφέρεται παραπάνω, δεν 

υπάρχει κανένα στοιχείο σχετικό με την ακριβή θέση ανασκαφής. Με βάση όμως την ομοιότητα της 

πλειστοκαινικής πανίδας των δύο γειτονικών νησιών, η Κάσος πιθανώς αποτελούσε ένα νησί με την 

Κάρπαθο. 

Όπως έχει γίνει πιθανώς αντιληπτό από την παραπάνω περιγραφή των ανασκαφικών θέσεων, μία από 

τις μεγαλύτερες παραλείψεις της ανασκαφικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την ελαφοπανίδα της 

Κρήτης και της Καρπάθου, αποτελεί η ανεπαρκής καταγραφή οποιασδήποτε μορφής ταφονομικής και 

στρωματογραφικής πληροφορίας για τις επιμέρους θέσεις. Ακόμα και για τις θέσεις με τις περισσότερες 

επισκέψεις, όπως πχ το σπήλαιο Λικοτιναρά, διαθέτουμε ελάχιστες πληροφορίες για την σχετική θέση 

των στρωμάτων από τα οποία αποσπάστηκαν τα πολυπληθή δείγματα. Ελάχιστες πληροφορίες 
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παίρνουμε από τον Lax (1996) από τον οποίο μαθαίνουμε ότι τα δείγματα που αποσπάστηκαν από 

σπήλαια όπως το Λικοτιναρά, Γεράνι II και Μαύρο Μουρί IV πιθανώς να ανήκουν σε διαφορετικά 

στρώματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να είναι αδύνατη η χρονική συσχέτιση των δειγμάτων που 

προέρχονται, τόσο μεταξύ των επιμέρους σπηλαίων, όσο και μέσα σε κάθε θέση και επομένως 

οποιαδήποτε θεωρία σχετική με την χρονική εξέλιξη των αναγνωριζόμενων μορφότυπων να παραμένει 

ως μια ακόμα θεώρηση. Η παράλειψη αυτή δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα αν σκεφτούμε ότι 

όλα τα δείγματα έχουν βρεθεί σε σπήλαια, περιβάλλον του οποίου η περιγραφή της στρωματογραφίας 

είναι ακόμα πιο πολύπλοκη. Τα διάφορα στρώματα εκτίθενται σε μεγάλου βαθμού διάβρωση λόγω της 

έκθεση τους σε νερό με αποτέλεσμα τα όρια μεταξύ των στρωμάτων να αλλοιώνονται. Έτσι, είναι 

αδύνατο ο αποκλεισμός της υπόθεσης η εύρεση περισσότερων από μία μορφών σε μια θέση να είναι 

αποτέλεσμα ανάμειξης διαφορετικών χρονομορφών ενός είδους σε ένα «στρώμα». 

 

Εικόνα 4: Οι πλειστοκαινικές θέσεις του υλικού της Κρήτης, της Καρπάθου και της Κάσου. Στο νησί της Κάσου (αριστερά και κάτω 

της Καρπάθου) δεν είναι γνωστή η ακριβής θέση και γι’ αυτό και δεν σημειώνεται. Αρίθμηση κατά Lax (1996). Τροποποίηση 

εικόνας από Μανιάκας (2010).  

  



54 
 

2.3 Μεθοδολογία 

Συντήρηση και Προετοιμασία του Υλικού 

Το ίζημα στο οποίο βρέθηκαν τα περισσότερα οστά ήταν κυρίως συνεκτική συγκολλημένη άργιλος από 

ανθρακικό ασβέστιο, η οποία είχε αφαιρεθεί κατά τον συστηματικό καθαρισμό της από τους ερευνητές 

που αρχικά τα συνέλεξαν. Για ορισμένα από αυτά κρίθηκε αναγκαίος ο εκτενέστερος καθαρισμός τους, 

καθώς καλύπτονταν από περισσότερο συμπαγές ίζημα. Έτσι, πραγματοποιήθηκε η ολοκληρωτική 

απομάκρυνση των εξωγενών υλικών με τη βοήθεια μικρού πνευματικού εργαλείου, ώστε να 

αποκαλυφθούν όλοι οι μορφολογικοί χαρακτήρες που επιλέχθηκαν για τη βιομετρική ανάλυση. 

Οντογενετικά Στάδια - Παρατηρήσεις 

Ένα μεγάλο μέρος του υλικού μελέτης αποτελείτο από ανήλικα και υπέργηρα άτομα. Η μορφολογία των 

δειγμάτων αυτών ποικίλει έντονα, με αποτέλεσμα να διαφεύγει από τα πρότυπα χαρακτηριστικά της 

μέσης ηλικίας. Επομένως δεν αποτελούν υλικό κατάλληλο βιομετρικής μελέτης. 

Προκειμένου το σύνολο των δειγμάτων να αποτελείται από -όσο το δυνατόν- παρόμοιας ηλικίας άτομα, 

τα ανήλικα και υπέργηρα άτομα αναγνωρίστηκαν και αφαιρέθηκαν από το σύνολο. Τα χαρακτηριστικά 

που χρησιμοποιήθηκαν για την αναγνώριση και απομάκρυνση διαφέρουν ανάλογα με τη ανατομική 

ομάδα στην οποία ανήκουν; κέρατα, δόντια (άνω και κάτω γνάθου) και κρανιακά οστά, και αναφέρονται 

παρακάτω, μαζί με μια γενική αναφορά στην ανατομία και την ονοματολογία των επιμέρους δομών κάθε 

ομάδας. 

Κέρατα 

Τα κέρατα των μη ώριμων ατόμων χαρακτηρίζονται από την απλότητά τους. Τα πρώτα κέρατα που 

αναπτύσσει ένα ελάφι συνήθως δεν διαθέτουν κλάδους, παρά μόνο ένα μακρύ, λεπτό, απλό κέρατο 

(spiker) το οποίο εκφύεται από μια κρανιακή προέκταση, τον κερατοφόρο γόμφο. Ο γόμφος αυτός στα 

πρώτα χρόνια του ατόμου είναι αρκετά μακρύ, καθώς όμως μεγαλώνει μειώνεται σε μήκος αφού ένα 

τμήμα του χάνεται με κάθε ρήξη του κέρατου. Στην πορεία της ενηλικίωσης παράγει κέρατα ολοένα πιο 

περίπλοκα και ογκώδη, ώσπου στο μέσο της ηλικίας του αναπτύσσει τη χαρακτηριστική για το είδος του 

δομή. Στην συνέχεια, και με το πέρασμα του χρόνου, τα κέρατα μεγαλώνουν σε όγκο και πιθανώς σε 

αριθμό κλάδων, διατηρώντας όμως τη γενική τους δομή, μέχρι την γήρανση του ατόμου, όπου και αρχίζει 

η εμφάνιση παράλογων δομών που διαφέρουν κατά πολύ από το πρότυπο (Goss, 1983). Για τον σκοπό 

της παρούσας εργασίας, επιλέχθηκαν μόνο δείγματα ενήλικων ατόμων, ενώ τα υπέργηρα 
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χρησιμοποιήθηκαν φειδωλά και μόνο σε περιπτώσεις όπου αποτελούσαν τους μόνους αντιπροσώπους 

μιας θέσης. Για την ονοματολογία και τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε κατά βάση η προτεινόμενη από 

Heintz (1970), με ορισμένες μετατροπές από Van der Made & Tong (2008) και Vislobokova (1990). 

Δόντια 

Ως προς τα δόντια, τα νεογιλά (προγόμφιοι), τόσο στην άνω, όσο και στην κάτω γνάθο έχουν πλήρως 

διαφορετική μορφολογία, όπως περιγράφεται παρακάτω, και για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να 

συγκριθούν με τα αντίστοιχα ενήλικα δόντια.  

Λόγω της μεγαλύτερης πολυπλοκότητας στην ονοματολογία των δοντιών, είναι καλό να γίνει μια 

σύντομη περιγραφή των βασικών στοιχείων του οδοντικού τόξου της Οικογένειας των Cervidae για 

μεγαλύτερη κατανόηση των μετρήσεων που λήφθηκαν. Οι παρακάτω περιγραφές προέρχονται από τον 

Hillson (1996, 2005) ενώ η απόδοση της ορολογίας στα ελληνικά από τις διδακτορικές διατριβές των 

Κωστόπουλου (1996) και Αθανασίου (1998). 

Τα ελάφια (Οικογένεια Cervidae) όπως και όλα τα μέλη της Υποτάξης των Μηρυκαστικών (Ruminantia) 

είναι φυτοφάγα και χαρακτηρίζονται από ατελή οδοντοστοιχία, 32 ή 34 δοντιών. Στα έμβρυα και τα 

νεογνά, η κάτω γνάθος χωρίζεται σε δύο ημιμόρια, την αριστερή και την δεξιά ημιγνάθο, τα οποία 

συνενώνονται στην μεσογνάθια σύμφυση, ενώ τα μπροστινά δόντια (κυνόδοντες και κοπτήρες) 

διαχωρίζονται από τα παρειακά από ένα μεγάλο κενό που ονομάζεται Διάστημα.  Η γενικευμένη 

οδοντική φόρμουλα στα ελάφια είναι: 

𝑑𝑖
0 − 0

3 − 3
, 𝑑𝑐

0 − 0

1 − 1
, 𝑑𝑝

3 − 3
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= 20                𝑖
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Η σειρά εμφάνισης των μόνιμων δοντιών στην γνάθο είναι m1, i1, m2, i2, i3, c1, m3 (p4, p3, p2) (Van der 

Geer et al. 2014). 

Προ-οδοντικό τμήμα γνάθου: 

Στην άνω γνάθο δεν εμφανίζονται ποτέ κοπτήρες, αλλά ένα σκληρό τύλωμα στην πρόσθια ζώνη της 

γνάθου, ενώ οι κυνόδοντες λείπουν σχεδόν σε όλα τα είδη. Η κάτω γνάθος αποτελείται από 3 κοπτήρες 

(i1-3) και 1 κυνόδοντα (c1) σε κάθε ημιγνάθο, σύνολο 8 δόντια. Έχουν όλοι σπατουλοειδές σχήμα (spatulate 

form) και διατάσσονται σε σχήμα βεντάλιας (Hillson, 2005). Δυστυχώς τα δόντια αυτά σπάνια 

διατηρούνται σε αρχαιολογικά και παλαιοντολογικά ευρήματα. Σε σύγκριση με τα παρειακά δόντια είναι 

μικρότερα και με μόνο μια ρίζα, επομένως προσδένονται πολύ πιο χαλαρά στις γνάθους, και δύσκολα 
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περιλαμβάνονται στα ευρήματα. Για τον λόγο αυτό δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα για την αναγνώριση 

ειδών (Sten, 2004). Για το λόγο αυτό και στην παρούσα εργασία δεν περιλαμβάνονται τα ελάχιστα 

δείγματα κοπτήρων και κυνοδόντων.  

Οδοντικό τμήμα γνάθου: 

Στο τμήμα οπίσθια το διαστήματος εκτείνεται το οδοντικό τόξο των παρειακών δοντιών. Η γενική μορφή 

των δοντιών αυτών είναι πολύ χαρακτηριστική στα ελάφια, ενώ οι επιμέρους δομές των δοντιών και η 

ονομασία τους αναστρέφονται κατοπτρικά στην κάτω και άνω γνάθο. Δόντια σεληνοδοντικού τύπου, 

αποτελούνται από δύο έως τέσσερα φύματα που σχηματίζουν ανά δύο έναν λοβό, ενώ διαθέτουν πολύ 

χαμηλότερη μύλη (βραχυδοντικά) από τα παρόμοια σε δομή δόντια των Bovidae και Equidae 

(υψοδοντικά). Γύρω από τον αυχένα του δοντιού, στα όρια μεταξύ της μύλης και της ρίζας σχηματίζεται 

συχνά μια εμφανής, συχνά οδοντωτή, προεξοχή που ονομάζεται «cingulum» η οποία συνδυάζεται συχνά 

με επιπλέον στύλιδες (στυλίδια για την κάτω γνάθο) που προεκβάλουν από το cingulum μεταξύ και 

εξωτερικά των φυμάτων. Τα δύο στοιχεία αυτά εμφανίζονται και στην παρειακή πλευρά των δοντιών της 

κάτω γνάθου, αλλά πολύ πιο έντονα στην γλωσσική πλευρά των δοντιών της άνω.  

Το τόξο αποτελείται από 6 δόντια, 3 προγομφίους και 3 γομφίους. Οι προγόμφιοι όπως θα αναλυθεί 

παρακάτω έχουν ιδιαίτερη μορφολογία, αλλά σε γενικές γραμμές μπορούν να περιγραφούν ως δόντια 

που αποτελούνται από έναν λοβό, σχήματος «D», με την καμπύλη του οποίου στραμμένη παρειακά 

(κάτω γνάθος) ή γλωσσικά (άνω γνάθος). Ανάλογα με το είδος η μονόλοβη όψη τους πλησιάζει την 

δίλοβη, ιδιαίτερα στον 3ο προγόμφιο (p4) της κάτω γνάθου και τον 1ο (p2) της άνω. Οι γομφίοι ομοιάζουν 

περισσότερο μεταξύ τους. αποτελούνται από δύο λοβούς, έναν εμπρόσθιο και έναν οπίσθιο με δύο 

λοβούς ο καθένας, ένα εμπρόσθια και ένα οπίσθια, οι οποίοι καμπυλώνουν παρόμοια με τους 

προγομφίους, παίρνοντας το ημισεληνοειδές σχήμα που χαρακτηρίζει τα δόντια σεληνοδοντικού τύπου. 

Εξαίρεση αποτελεί ο 3ος γομφίος της κάτω γνάθου (m3), ο οποίος διαθέτει έναν επιπλέον τρίτο λοβό στην 

οπίσθια πλευρά του. 

Για την περιγραφή των επιμέρους δομών (φυμάτων) των δοντιών χρησιμοποιείται η τριφυματική 

ορολογία (Εικόνα 5). Η μέθοδος ονοματολογίας αυτή προέρχεται από τον παλαιοντολόγο Henry Fairfield 

Osborn (1907), και βασίζεται στην τριγωνική διάταξη των φυμάτων των γομφίων των θηλαστικών κατά 

την Κατώτερη Τριτογενή εποχή. Το γλωσσικό φύμα στους γομφίους της άνω γνάθου ονομάστηκε 

«πρωτοκώνος», ενώ το αντίστοιχο παρειακό της κάτω γνάθου, «πρωτοκωνίδιο». Τα εναπομείναντα 

φύματα των δοντιών ονομάστηκαν «μετακώνος» (οπίσθιο φύμα) και «παρακώνος» (εμπρόσθιο φύμα). 
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Παρόμοια, τα δύο γλωσσικά φύματα των δοντιών της κάτω γνάθου ονομάστηκαν «μετακωνίδιο» και 

«παρακωνίδιο», ενώ ο τρίτος λοβός του m3 ονομάστηκε «ταλονίδιο», με τα τρία του φύματα να 

ονομάζονται «υποκωνίδιο», «υποκωνουλίδιο» και «ενδοκωνίδιο».  

Στην γενική αυτή μορφή, που ονομάζεται «τριβοσφενική», προστίθενται επιπλέον στοιχεία, ανάλογα με 

την ζωική ομάδα που περιγράφεται. Στην Οικογένεια των Cervidae εμφανίζεται ένα τέταρτο επιπλέον 

φύμα να ονομάζεται «υποκώνος» (άνω γνάθος) και «υποκωνίδιο» (κάτω γνάθος). Τα επιπλέον φυμάτια 

μεταξύ των λοβών ονομάζονται «-στυλίδες» (άνω γνάθος) και «-στυλίδια» (κάτω γνάθος) (Εικόνα 5).  

 

Κρανία και Οστά Κάτω Γνάθου 

Τα οντογενετικά στάδια των κρανίων διαχωρίζονται από τις χαρακτηριστικά μη ολοκληρωμένες 

συνδέσεις μεταξύ των κρανιακών οστών (ραφές) που διαθέτουν τα ανήλικα άτομα έναντι των ενήλικων. 

Οι γνάθοι αναπτύσσονται και αυξάνονται σε μέγεθος ανάλογα με το στάδιο εμφάνισης κάθε δοντιού, 

ενώ θεωρείται ότι καταλήγουν στο τελικό τους σχήμα όταν και το τελευταίο μόνιμο δόντι εμφανίσει το 

αρχικό στάδιο φθοράς του  

Εικόνα 5: Ονοματολογία δοντιών της οικογένειας Cervidae. 
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2. 4 Μετρήσεις 

Για κάθε ομάδα κρανιακών στοιχείων (κέρατα, κρανίο, δόντια, γνάθος) επιλέχθηκαν ορισμένοι 

χαρακτήρες, ο προσδιορισμός των οποίων χρησιμοποιήθηκε στην βιομετρική και μορφολογική ανάλυση 

και σύγκριση και ήταν κοινοί για τα δείγματα από όλες τις διαφορετικές θέσεις. Δεδομένου του ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των δειγμάτων αποτελούν θραύσματα και όχι ολοκληρωμένα οστά, η μέτρηση της 

διάστασης της πραγματικής τιμής έγινε κατά προσέγγιση, όπου κρίθηκε ότι αυτή δεν αποκλίνει 

σημαντικά και ότι δεν θα επηρεάσει την αξιοπιστία της βιομετρική ανάλυσης. Σε οστά με εμφανή 

παθολογική εικόνα εκτιμήθηκε κατά πόσο η αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους επηρέαζε την 

αξιοπιστία της βιομετρίας σε σχέση με τα υπόλοιπα και έτσι δεδομένα από αυτά αξιοποιήθηκαν εν μέρει 

ή απορρίφθηκαν τελείως. Η μέτρηση των μηκών πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικό (ψηφιακό) 

παχύμετρο (Marathon electronic digital calliper) έως το πλησιέστερο 0,01mm.  

Κέρατα 

Η ονοματολογία των επιμέρους στοιχείων των κεράτων που χρησιμοποιήθηκε κατά την περιγραφή τους 

αποτελεί συνδυασμό από τις εργασίες των Pocock (1933) και Heintz (1970), ενώ η ελληνική απόδοσή 

τους προέρχεται από την διδακτορική διατριβή του Κωστόπουλου (1996). Η μέθοδος των μετρήσεων 

είναι συνδυασμός των παραπάνω με μικρές διαφοροποιήσεις κατά Van Der Made & Tong (2008). 

Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από την εξωτερική πλευρά των κεράτων, ενώ όλα τα 

αναφερόμενα ύψη μετρήθηκαν από την κοιλιακή πλευρά της βάσης του κεράτου, κάτω από τον ρόδακα 

και στο κέντρο αυτού, μέχρι το μέγιστο ύψος της επιμέρους διακλάδωσης. Όλες οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε ευθεία γραμμή προκειμένου να διατηρηθεί η χρήση του παχύμετρου (Πίνακας 

2 και Εικόνα 6).  
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Πίνακας 2: Περιγραφή μετρήσεων του κέρατου. Διαγραμματική απεικόνιση των μετρήσεων στην Εικόνα 6. 

Αριθμός 

Μέτρησης 
Περιγραφή Μέτρησης 

Συντομογραφία 

Μέτρησης 

1 Συνολικό Μήκος Κέρατου AL 

2 Μήκος Βασης Lba 

3 Ύψος 1ης (2ης, 3ης …) Διακλάδωσης Ha1(a2, a3…) 

4 Μήκος 2ου (3ου, 4ου…) Τμήματος Ls2 (s3, s4…) 

5 Μήκος 1ου (2ου, 3ου …) Κλάδου La1 (a2, a3…) 

6 Εμπροσθοπίσθια Διάμετρος Ρόδακα DAPbr 

7 Εγκάρσια Διάμετρος Ρόδακα DTbr 

8 Εμπροσθοπίσθια Διάμετρος Βάσης DAPba 

9 Εγκάρσια Διάμετρος Βάσης DTba 

10 Εμπροσθοπίσθια Διάμετρος Βάσης 1ου (2ου, 3ου…) Κλάδου DAPa1 (a2, a3…) 

11 Εγκάρσια Διάμετρος Βάσης 1ου (2ου, 3ου…) Κλάδου DTa1 (a2, a3…) 

12 Εμπροσθοπίσθια Διάμετρος 2ου (3ου, 4ου…) Τμήματος DAPp1 (p2, p3…) 

13 Εγκάρσια Διάμετρος 2ου (3ου, 4ου…) Τμήματος DTp1 (p2, p3…) 

Εικόνα 6: Μετρήσεις και επιμέρους στοιχεία ενός Κέρατου. Περιγραφή των μετρήσεων στον Πίνακας 2. 
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Δόντια Κάτω Γνάθου - Κάτω Γνάθος  

Οι μετρήσεις μήκους των δοντιών της κάτω γνάθου πραγματοποιήθηκαν από την εσωτερική μασητική 

επιφάνεια. Η μέτρηση του ολικού μήκους του οδοντικού τόξου πραγματοποιήθηκε στη μέγιστη δυνατή, 

δηλαδή περίπου στη βάση της στεφάνης των δοντιών. Το μήκος κάθε δοντιού (L) προσδιορίστηκε στο 

επίπεδο της μασητικής επιφάνειας, καθώς ήταν πιο εύκολη η προσέγγιση σε δόντια πάνω στην γνάθο, 

ενώ το πλάτος (W) στη μέγιστη διάμετρο κατά τον γλωσσικό-παρειακό άξονα, δηλαδή λίγο κάτω από το 

μέσο του ύψους, περιλαμβάνοντας και το cingulum, όπου αυτό υπήρχε, προκειμένου να αποφευχθεί 

όσο το δυνατόν περισσότερο η απόκλιση μεταξύ δοντιών διαφορετικού επιπέδου ηλικιακής φθοράς. Το 

οντογενετικό στάδιο των ατόμων, στην οδοντοστοιχία των μηρυκαστικών εκφράζεται από το επίπεδο 

φθοράς αυτών. Η φθορά όμως επηρεάζει τον προσδιορισμό του μήκους και του πλάτους κάθε δοντιού. 

Τα άφθαρτα δόντια είναι στενότερα και λεπτότερα στο μασητικό επίπεδο. Αντίθετα, η εκτεταμένη τριβή 

κατά τον προσθιο-οπίσθιο άξονα στα υπέργηρα άτομα ελαττώνει σημαντικά το λειτουργικό μήκος των 

δοντιών, και δυσχεραίνει τον προσδιορισμό τους, ενώ το μειωμένο ύψος τους οδηγεί σε αυξημένες τιμές 

πλάτους (περισσότερο στους γομφίους της άνω και λιγότερο της κάτω), καθώς το μέγιστο τείνει να 

βρίσκεται στην βάση του δοντιού. Επομένως, παρόλο που τα ανήλικα ή πολύ νεαρά άτομα και τα 

υπέργηρα μετρήθηκαν μαζί με το λοιπόν ενήλικο υλικό, τελικά στην πλειοψηφία τους δεν περιλήφθηκαν 

στις αναλύσεις βιομετρίας, παρά μόνο στην μορφολογική περιγραφή των μορφότυπων. Λόγω της 

κατάστασης διατήρησης της πλειοψηφίας των γνάθων μόνο οι μετρήσεις της τομικής μοίρας 

περιλαμβάνονται στις βιομετρικές αναλύσεις (Πίνακας 3 και Εικόνα 7). 

Πίνακας 3 Περιγραφή μετρήσεων της κάτω γνάθου και των δοντιών (άνω και κάτω γνάθου). Οι προγόμφιοι και γομφίοι της άνω 

γνάθου συμβολίζονται ως xy και οι αντίστοιχοι της κάτω γνάθου ως xy. Διαγραμματική απεικόνιση των μετρήσεων στην Εικόνα 7 

Αριθμός 

Μέτρησης 
Περιγραφή Μέτρησης 

Συντομογραφία 

Μέτρησης 

1 Μήκος Δοντιού (xy ή xy) L xy, L xy 

2 Πλάτος Δοντιού (xy ή xy) W xy, W xy 

3 Ολικό Μήκος Οδοντικού Τόξου Κάτω Γνάθου (βάση της στεφάνης) L p2-m3 

4 Μήκος Σειράς Προγομφίων Κάτω Γνάθου L p2-p4 

5 Μήκος Σειράς Γομφίων Κάτω Γνάθου L m1-m3 

6 Μήκος Σώματος Κάτω Γνάθου LHR 

7 Απόσταση οπίσθιου ορίου m3 – γωνία της γνάθου L m3-am 

8 Ύψος Κάθετου Κλάδου της Κάτω Γνάθου στην Κορωνοειδή Απόφυση Hcr 
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9 Ύψος Κάθετου Κλάδου της Κάτω Γνάθου στην Κονδυλοειδή Απόφυση Hcn 

10 Πλάτος Κονδυλοειδούς Απόφυσης Bcn 

11 Μήκος Διαστήματος LD 

12 Απόσταση p2 – fme L p2-FM 

13 Ύψος Διαστήματος (ύψος γνάθου μεταξύ p2 και fme) HD 

14 Ύψος οριζόντιου κλάδου κάτω από το xy (γλωσσική πλευρά της γνάθου) H/ xy 

- 
Πλάτος Οριζόντιου Κλάδου κάτω από το xy (γλωσσική πλευρά της γνάθου) – Δεν 

παρουσιάζεται στο σχεδιάγραμμα 
D/ xy 

 

Κρανίο 

Οι μετρήσεις μήκους των δοντιών της άνω γνάθου πραγματοποιήθηκαν από την εξωτερική μασητική 

επιφάνεια των δοντιών. Προκειμένου να συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα μετρικά στοιχεία για 

όλα τα κρανιακά και οδοντικά θραύσματα, πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός μετρήσεων, 

συνδυάζοντας μετρήσεις από πολλαπλές πηγές. Η γενική περιγραφή της ανατομίας του κρανίου, των 

δοντιών και της άνω γνάθου καθώς και οι επιμέρους μετρήσεις τους έγινε με βάση τον Croitor (2018), 

έναν συνδυασμό δηλαδή μεθοδολογιών κατά Heintz (1970), von den Driesch (1976) και Vislobokova 

(1990) με ορισμένες μετατροπές, καθώς και επιπλέον μετρήσεις της γνάθου κατά Kuwayama (2001) και 

Van der Made & Tong (2008). Τα διαγράμματα και οι απεικονίσεις των μετρήσεων προέρχονται από την 

εργασία του Kuwayama (2001). Και εδώ, η πλειοψηφία των μετρήσεων του κρανίου δεν 

περιλαμβάνονται στις βιομετρικές αναλύσεις, χρησιμοποιήθηκαν όμως για την γενικότερη κατανόηση 

και περιγραφή αυτών (Πίνακας 4 και Εικόνα 8). 

Εικόνα 7: Σκελετικές Μετρήσεις Κάτω Γνάθου. Συμβολισμοί οστών και σημείων της γνάθου: fme: Γενειακό Τρήμα, bm: 

Σώμα Γνάθου, am: Γωνία Γνάθου, rm: Κλάδος Γνάθου. Περιγραφή των μετρήσεων στον Πίνακας 3 
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Πίνακας 4: Περιγραφή μετρήσεων του κρανίου. Διαγραμματική απεικόνιση στην Εικόνα 8. 

Αριθμός 

Μέτρησης 
Περιγραφή Μέτρησης 

Συντομογραφία 

Μέτρησης 

1 Ολικό Μήκος κρανίου: Απόσταση Ρ - Α SL 

2 Κονδυλοβασικό Μήκος: Απόσταση P - οπίσθιου ορίου oc CBL 

3 Βασικό Μήκος: Απόσταση P - B BL 

4 Απόσταση P-S LP-S 

5 Κονδυλοδοντικό Μήκος: Απόσταση εμπρόσθιου ορίου p2 - οπίσθιου ορίου oc CBD 

6 Προοδοντικό Μήκος: Απόσταση Ρ - εμπρόσθιου ορίου p2 Lp2-P 

7 
Μήκος οπίσθιου τμήματος κρανίου: Απόσταση οπίσθιου ορίου m3 - οπίσθιου 

ορίου oc 
LPs 

8 Μήκος Εγκεφαλικού Κρανίου: Απόσταση Br-A LBr 

9 Απόσταση μεταξύ της Βρεγματομετωπιαίας (Br) και Λαμβδοειδούς (L) Ραφής L Br-L 

10 Μέγιστο πλάτος Βρεγματικών (οπίσθια των κερατοφόρων στα αρσενικά) BP 

11 Μέγιστο πλάτος Νευροκράνιου (Εγκεφαλικού Κρανίου) BNr 

12 Μέγιστο ύψος Ινιακού: Απόσταση Α-Β HO 

13 Μέγιστο πλάτος Ινιακού Οστού BOCp 

14 Μέγιστο πλάτος Ινιακών Κονδύλων BOC 

15 Μέγιστο πλάτος βασικής μοίρας του Ινιακού Οστού BBo 

16 Μήκος βασικής μοίρας του Ινιακού Οστού LBo 

17 Ελάχιστη απόσταση μεταξύ Οβάλ Τρημάτων Lfo 

18 Μήκος Προσώπου: Απόσταση Ρ-εμπρόσθιο όριο Οφθαλμικής Κόγχης LF 

19 Μήκος εμπρόσθιου τμήματος κρανίου: Απόσταση P-Br Lant 

20 Πλάτος κρανίου μεταξύ του μέσου των m3 BMM 

21 Πλάτος κρανίου μεταξύ του μέσου των p2 BPP 

22 Μέγιστο πλάτος Υπερώιου οστού (εξωτερικά των οδοντικών φατνίων) Bpal 

23 Μέγιστο πλάτος τομικού οστού BPm 

24 Μέγιστο πλάτος μεταξύ των Ζυγωματικών BZg 

25 Μέγιστο πλάτος κρανίου μεταξύ των Οφθαλμικών Κογχών BOmx 

26 Ελάχιστο πλάτος κρανίου μεταξύ των Οφθαλμικών Κογχών BOmn 

27 Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των Υπερκόγχιων Τρημάτων Lfs 

28 
Ελάχιστο πλάτος Μετωπιαίου Οστού (μόνο στα αρσενικά, εμπρόσθια των 

κερατοφόρων) 
BFr 

29 Μέγιστη οριζόντια διάμετρος Οφθαλμικής Κόγχης DAPhr 
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30 Μέγιστη κάθετη διάμετρος Οφθαλμικής Κόγχης DTvr 

31 Μήκος Μεσομετωπιαίας Ραφής: Απόσταση N-Br LFr 

32 Απόσταση N-L LNL 

33 Απόσταση N-A LNA 

34 Μέγιστο μήκος Ρινικών Οστών LNas 

35 Μέγιστο πλάτος Ρινικών Οστών BNas 

36 Πλάτος Ινιακού Τρήματος BFM 

37 Ύψος Ινιακού Τρήματος HFM 

38 Ολικό Μήκος Οδοντικού Τόξου Άνω Γνάθου (βάση της στεφάνης) L p2-m3 

39 Μήκος Σειράς Προγομφίων Άνω Γνάθου L p2-p4 

40 Μήκος Σειράς Γομφίων Άνω Γνάθου L m1-m3 

41 Εμπροσθοπίσθια Διάμετρος τελικού άκρου Κερατοφόρου DAPsl 

42 Εγκάρσια Διάμετρος τελικού άκρου Κερατοφόρου DTsl 

43 Ελάχιστο μήκος Κερατοφόρου Lpd 

44 Ελάχιστη απόσταση μεταξύ Κερατοφόρων Dpdmn 

45 Μέγιστη απόσταση μεταξύ Κερατοφόρων Dpdmx 

 



64 
 

  

Εικόνα 8: Σκελετικές μετρήσεις του κρανίου. Συμβολισμοί οστών και σημείων του κρανίου: P: Prosthion, Ν: Nasion, Br: 
Bregma, L: Lamda, A: Akrokranion, B: Basion, S: Synsthenion, Na: Ρινικό, Fr: Μετωπιαίο, Or: Οφθαλμικές Κόγχες, Pa: 
Βρεγματικό, Te: Κροταφικό, pe: Κερατοφόρο, br: Ρόδακας, fs: Υπερκόγχιο Τρήμα, Occ: Ινιακό, Bo: Βασική μοίρα του Ινιακού, 
Pmx: Προγναθικό (τομικό), oc: Ινιακοί Κόνδυλοι, fo: Οβάλ Τρήμα, jp: Σφαγιτιδική Απόφυση, Mx: Άνω γνάθος, Zy: Ζυγωματικό, 
La: Δακρυϊκό. Περιγραφή των μετρήσεων στον Πίνακας 4. 
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2.5 Στατιστική Ανάλυση 

Όλες οι οστεολογικές μετρήσεις καταχωρήθηκαν σε αρχεία Microsoft Excel. Κατασκευάστηκαν απλά 

διαγράμματα διασποράς (XY) για κάθε ένα από τα μελετώμενα οστά του κρανίου στο λογιστικό 

περιβάλλον του προγράμματος Microsoft Excel (2007) με βάση τα παραπάνω σκελετικά γνωρίσματα. Με 

την παράθεσή τους επιδιώκεται μία πρωτογενής διάκριση διαφορετικών ομάδων μεγέθους μέσα στο 

υλικό από το σύνολο των θέσεων ανά οστό (η θέση προέλευσης των δειγμάτων αποδόθηκε με τη χρήση 

ειδικών συμβόλων). 

Στην παρούσα βιομετρική μελέτη χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα διμεταβλητά διαγράμματα, εκείνα που 

κρίθηκαν περισσότερο κατάλληλα για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ύπαρξη 

διαφορετικών μορφοτύπων. Επιπλέον, στη δημιουργία τους προτιμήθηκαν οι μεταβλητές με την 

μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα δεδομένων για το σύνολο των δειγμάτων ανά οστό, καθώς επισημαίνεται 

ότι ένα μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού του μελετώμενου υλικού είναι ακέραια οστά, ενώ τα 

περισσότερα αποτελούν μέρη (ή θραύσματα) των αρχικών οστών, κατάσταση που απέτρεψε την 

μέτρηση και καταγραφή όλων των διαστάσεων. Ακόμη, η φθορά ορισμένων στοιχείων, όπως τα δόντια, 

ποικίλει μεταξύ των δειγμάτων και επομένως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή των ίδιων 

οστών σε όλα τα διαγράμματα.  

Επιπλέον, επιχειρήθηκε η καλύτερη ανάλυση της σχετικής διαφοροποίησης των δειγμάτων. 

Προτιμήθηκε μία σχετικά δημοφιλής στατιστική μέθοδος πολυμεταβλητής ανάλυσης, η Ανάλυση Κύριων 

Συνιστωσών ή Principal Component Analysis (PCA) με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος PAST 3.20. 

Η PCA είναι μια στατιστική τεχνική που εξετάζει τις σχέσεις που διέπουν τις μεταβλητές ενός συνόλου 

δεδομένων και βρίσκει ένα υποσύνολο από τις πιο σημαντικές μεταβλητές. Οι νέες μεταβλητές 

περιγράφονται σαν γραμμικός συνδυασμός των αρχικών μεταβλητών και κατατάσσονται σε σειρά 

σημαντικότητας σε σχέση με τη διακύμανση των δεδομένων που η κάθε μια εκφράζει. Η ταξινόμηση των 

νέων αξόνων κατά σειρά σπουδαιότητας βασίζεται στις ιδιοτιμές (eigenvalues) του πίνακα συσχετίσεων 

(Πίνακας R) ή του πίνακα διασπορών-συνδιασπορών (Πίνακας S) του αρχικού συνόλου. Στόχος της είναι 

η μείωση των διαστάσεων των δεδομένων μέσα από γραμμικούς συνδυασμούς των αρχικών 

μεταβλητών, ώστε οι νέες μεταβλητές που παράγονται, δηλαδή οι κύριες συνιστώσες (ΚΣ - principal 

components), να διατηρούν τη μέγιστη δυνατή διασπορά των αρχικών δεδομένων. Κάθε Κ.Σ. περιέχει 

διαφορετικό "ποσό" πληροφορίας για τα αρχικά δεδομένα που αποδίδεται με τις τιμές των «scores» για 

κάθε Κ.Σ. Η πρώτη σημαντική συνιστώσα με τη μεγαλύτερη ιδιοτιμή είναι η μεταβλητή που εκφράζει το 

μέγιστο ποσοστό διακύμανσης. Η δεύτερη εκφράζει το επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης και 
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είναι ανεξάρτητη της πρώτης κ.ο.κ. Ουσιαστικά, το σύνολο των αρχικών σχετιζόμενων μεταβλητών 

μετασχηματίζεται σε ένα σύνολο ασυσχέτιστων μεταβλητών, όπου οι λιγότερο σημαντικές μεταβλητές 

μπορούν να απομακρυνθούν χωρίς σημαντική απώλεια πληροφορίας. 

2.6 Μορφολογική Ανάλυση 

Η τελική διάκριση και εν μέρει επιβεβαίωση των εκάστοτε μορφότυπων έγινε με την αναγνώριση 

διακριτών μορφολογικών χαρακτηριστικών για την κάθε κατηγορία κρανιακών στοιχείων. Η αρχική 

διάκριση έγινε με την χρήση χαρακτήρων στους οποίους έχουν αναφερθεί προηγούμενοι μελετητές του 

κρητικού υλικού (Kuss 1975, Malatesta 1980, De Vos 1984, Vislobokova 2013), οι οποίοι ελέγχθηκαν για 

την εγκυρότητά τους πάνω στο υλικό μελέτης. Στη συνέχεια, μελετήθηκαν κρανιακοί και οδοντικοί 

χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στην διεθνή βιβλιογραφία για την αναγνώριση απολιθωμένων και 

αρτίγονων ελαφοειδών σε συνδυασμό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καταγράφθηκαν μετά από 

προσωπική παρατήρηση. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η περιγραφή ενός συνόλου χαρακτηριστικών που 

ορίζουν με κάποια επιφύλαξη τον κρανιακό σκελετό των διαφορετικών μορφότυπων κάθε νησιού. Να 

σημειωθεί ότι η περιγραφή του πλέον μικρόσωμου μορφότυπου πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας 

υπόψιν τη μεγάλη έλλειψη του από το υλικό μελέτης. Όπως παρατηρήθηκε, κάποια χαρακτηριστικά της 

μορφής αυτής δεν εμφανίζονται με ιδιαίτερη συχνότητα, κάτι που θεωρήθηκε πως οφείλεται στην 

έλλειψη εκπροσώπων του μορφότυπου και όχι στην λανθασμένη παρατήρηση των προηγούμενων 

μελετητών. 

Η περιγραφή των επιμέρους χαρακτήρων συνοδεύεται από λεπτομερείς φωτογραφίες που τραβήχτηκαν 

στο στούντιο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, υπό την επίβλεψη του δρα Απόστολου Τριχά.   
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο υποκεφάλαια. Στο πρώτο παρατίθενται οι αναλύσεις που 

διαχωρίζουν τα μελετημένα δείγματα με βάση τα μετρικά τους χαρακτηριστικά, ενώ στο δεύτερο 

παρουσιάζεται η διαφοροποίηση αυτών σύμφωνα με μορφολογικές διαφορές που φαίνεται να 

διαθέτουν σε κάποιο βαθμό οι διαφορετικές κλάσεις μεγεθών, όπου αυτές παρατηρούνται. Κάθε 

υποκεφάλαιο αναλύεται σε υποενότητες η κάθε μια από τις οποίες σχετίζεται με το σύνολο δεδομένων 

των αντίστοιχων κρανιακών στοιχείων που μελετήθηκε: κέρατα, κρανία, άνω και κάτω γνάθοι και δόντια.  

3. 1. Βιομετρική Ανάλυση  

3. 1. 1 Διαγράμματα Διασποράς 

Κέρατα 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκαν δεκατρείς μετρήσεις σε 461 πλήρη και 

θραύσματα κέρατα. Από αυτά οι οκτώ παρουσιάζονται παρακάτω. Το σύνολο των δειγμάτων δεν φάνηκε 

να ομαδοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό για κανένα ζεύγος μετρήσεων. Η πλειοψηφία των 

διαγραμμάτων διασποράς αποτελούνται από σημεία κατανεμημένα σε μια συνεχή ευθεία, χωρίς 

εμφανείς διαχωρισμούς. Η ευθεία αυτή εκφράζει μεν την σταθερή αύξηση των διαστάσεων των 

δειγμάτων, δεν παρέχει καμία άλλη πληροφορία σχετικά με τους πιθανούς πληθυσμούς δε. Παρ’ αυτά  

τα κέρατα του ογκωδέστερου μέχρι τώρα κρανίου της Κρήτης με κωδικό «Μ», διαχωρίζονται από τα 

υπόλοιπα λόγω των μεγάλων διαστάσεών του, ενώ είναι σχετικά εμφανής ο διαχωρισμός των δειγμάτων 

μεταξύ νησιών (Κρήτη, Κάρπαθος, Κάσος) και η διάκριση των δειγμάτων μέσα στην Κάρπαθο. Παρακάτω 

παρουσιάζονται μερικά από τα διαγράμματα που δημιουργήθηκαν. Για το συγκεκριμένο σετ δειγμάτων 

προτιμήθηκε να μην γίνει διαχωρισμός στις εκάστοτε θέσεις. Σημειώνονται όμως ως σημεία αναφοράς 

κέρατα τα οποία έχουν αναγνωριστεί σε επίπεδο είδους από την Van der Geer (2018), προκειμένου να 

δοθεί μια ιδέα σχετικά με την κατανομή και τον πιθανό βιομετρικό διαχωρισμό αυτών και των 

υπολοίπων άγνωστων δειγμάτων. 
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Στο διάγραμμα διασποράς της εμπροσθοπίσθιας (DAPbu) και της εγκάρσιας διαμέτρου (DTbu) του 

ρόδακα για τα τρία νησιά (Διάγραμμα 1) παρατηρείται μια ομοιογένεια μεταξύ των δειγμάτων. Παρ’ 

αυτά, το σύνολο των δειγμάτων της Κάσου διαχωρίζονται σε μια ομάδα στα κατώτερα όρια, ενώ αυτά 

της Καρπάθου κατανέμονται στα κατώτερα όρια της κατανομής της Κρήτης και υποδιαιρούνται σε δύο 

επιπλέον ομάδες. Στην Κρήτη δεν παρατηρείται καμία διάκριση μεταξύ των ειδών, με εξαίρεση τα κέρατα 

του ευμεγέθους κρανίου «Μ» (μπλε κύκλος) το οποίο ξεχωρίζει για τις διαστάσεις του. Μια επιπλέον 

ομάδα που αξίζει να αναφερθεί είναι τα δείγματα μεγέθους D. dama που ξεχωρίζουν επίσης για τον όγκο 

τους. Ανάμεσα σε αυτά μάλιστα βρίσκονται δύο δείγματα, ένα από το σπήλαιο Σίφουνα και ένα από το 

Γρίδα Αυλάκι, τα οποία η Van der Geer (2014) υποθέτει πως ανήκουν είτε σε μεγαλύτερο είδος, πιθανώς 

το C. cretensis, είτε σε μια γεωλογικά προγενέστερη μορφή του C. listeri.  

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και το διάγραμμα διασποράς της εμπροσθοπίσθιας (DAPbu) και της 

εγκάρσιας διαμέτρου (DTbu) της βάσης (Διάγραμμα 2) και του δεύτερου τμήματος (Διάγραμμα 3) των 

κεράτων των τριών νησιών. 
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Διάγραμμα 1: Διάγραμμα Διασποράς της Εμπροσθοπίσθιας και Εγκάρσιας Διαμέτρου του Ρόδακα για τα κέρατα της Κρήτης, 

της Καρπάθου και της Κάσου. Με «Unknown» ορίζονται τα δείγματα για τα οποία δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση σε επίπεδο 

είδους κατά Van der Geer (2018). 



69 
 

 

Διάγραμμα 2: Διάγραμμα Διασποράς της Εμπροσθοπίσθιας και Εγκάρσιας Διαμέτρου της Βάσης για τα κέρατα της Κρήτης, της 

Καρπάθου και της Κάσου. Με «Crete» ορίζονται τα δείγματα για τα οποία δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση σε επίπεδο είδους 

κατά Van der Geer (2018). 

 

Διάγραμμα 3: Διάγραμμα Διασποράς της Εμπροσθοπίσθιας και Εγκάρσιας Διαμέτρου του Δεύτερου Τμήματος για τα κέρατα της 

Κρήτης, της Καρπάθου και της Κάσου. Με «Crete» ορίζονται τα δείγματα για τα οποία δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση σε επίπεδο 

είδους κατά Van der Geer (2018). 

 

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10 20 30 40 50 60

D
Tb

a 
(m

m
)

DAPba (mm)

C. devosi

C. listeri

C. reumeri

C. ropalophorus

Crete

Karpathos

Kasos

D. dama

C. capreolus

5

10

15

20

25

30

35

40

5 10 15 20 25 30 35

D
Ts

2
 (

m
m

)

DAPs2 (mm)

C. devosi

C. listeri

C. reumeri

C. ropalophorus

Crete

Capreolus
capreolus
Dama Dama

Karpathos

Kasos



70 
 

Από το διάγραμμα διασποράς του μήκους της βάσης και του δεύτερου τμήματος προφανώς 

αποκλείονται τα δείγματα με μόνο ένα κλάδο (Διάγραμμα 4). Στην περίπτωση της Κρήτης αυτό σημαίνει 

ότι όλα τα δείγματα C. ropalophorus και C. listeri χωρίς οπίσθιο κλάδο (βλ. υποενότητα 3.2.1). Στα είδη 

που παραμένουν παρατηρείται ομοιογένεια εκτός από τον παράτυπο του C. devosi το οποίο 

διαχωρίζεται, λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ εμπρόσθιου και οπίσθιου κλάδου. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει επίσης ο διαχωρισμός των δειγμάτων της Καρπάθου σε δύο υποομάδες, με τα δύο δείγματα 

της Κάσου να διαθέτουν πιο μικρό μήκος βάσης. 

 

  

Διάγραμμα 4: Διάγραμμα Διασποράς του Μήκους της Βάσης και του Δεύτερου Τμήματος για τα κέρατα της Κρήτης, της 

Καρπάθου και της Κάσου. Με «Crete» ορίζονται τα δείγματα για τα οποία δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση σε επίπεδο είδους 

κατά Van der Geer (2018). 
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Κρανία 

Στο υλικό που μελετήθηκε, περιλαμβάνονται ελάχιστα δείγματα κρανίων στα οποία να έχει συντηρηθεί 

το σύνολο του εμπρόσθιου, γναθικού τμήματος και του οπίσθιου κρανιακού. Ιδιαίτερα το προγναθικό, 

διατηρείται σε μόλις δύο δείγματα από το σπήλαιο Λικοτιναρά. Η πλειοψηφία το κρανιακού υλικού 

περιορίζεται σε καλβάρια αρσενικών ή το εγκεφαλικό τμήμα του κρανίου, περιλαμβανομένης και της 

βασικής μοίρας του ινιακού οστού (βασινιακή περιοχή), καθώς και όλη την κοιλιακή δομή του.  

Εξαιτίας αυτού, είναι αδύνατος ο υπολογισμός λόγων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην 

βιβλιογραφία για την περιγραφή ειδών, όπως το ποσοστό που καταλαμβάνει κάθε τμήμα (προγναθικό, 

προσωπικό, εγκεφαλικό) του κρανίου, στο συνολικό μήκος αυτού.  

Στο παρακάτω διάγραμμα διασποράς (Διάγραμμα 5) του μέγιστου νευροκρανιακού πλάτους και ινιακού 

ύψους περιλαμβάνονται δεδομένα από την εργασία του De Vos (1984) για τις θέσεις Γεράνι IV και 

Λικοτιναρά (ανώτερα 75cm). Είναι εμφανής η διάκριση μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόμων. Όλα τα 

θηλυκά άτομα τοποθετούνται στην κατώτερη διακριτή θέση, ανεξαρτήτου θέσης, πάνω όμως από το 

αρσενικό αλλά μικρόσωμο C. capreolus. Επικρατούν τα δείγματα του σπηλαίου Γεράνι IV μαζί με τα 

μοναδικά δείγματα κρανίων θηλυκών ατόμων από τα σπήλαια Γεράνι, Λικοτιναρά, Παναγία ΙΙ και δύο 

από τη θέση ΑΙΙ, μαζί με το κρανίο του θηλυκού D. dama. Στο ανώτερο όριο της ομάδας αυτής βρίσκονται 

Διάγραμμα 5: Διάγραμμα Διασποράς του Μέγιστου Νευροκρανιακού Πλάτους και Ινιακού Ύψους των κρανιακών δειγμάτων 

της Κρήτης, της Καρπάθου και της Κάσου. Περιλαμβάνονται επίσης μετρήσεις από το υλικό του σπηλαίου Γεράνι IV και 

Λικοτιναρά από την εργασία του De Vos (1984). Με μεγαλύτερα σύμβολα, οι ολότυποι της κλάσης μεγέθους Ι (τετράγωνο) και 

ΙΙ (τρίγωνα). 
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τα κρανία αρσενικών ατόμων από την Κάσο και την Κάρπαθο, καθώς και το αρσενικό D. dama.  

Η λοιπή κατανομή αποτελείται από αρσενικά άτομα. Παρατηρείται η σχετική διάκριση δύο ομάδων που 

αποτελούνται από δείγματα των θέσεων Γεράνι IV, Γεράνι, ΑΙΙ, ΕΙΙ, Μ και Λικοτιναρά (επίπεδο Β και Bc). 

Διαχωρίζονται σε δύο ομάδες, στην ανώτερη εκ των οποίων τοποθετείται ο ολότυπος της κλάσης 

μεγέθους Ι (κατά De Vos, 1984) (μεγεθυμένο τετράγωνο).  

Η επόμενη ομάδα αποτελείται από τους ολότυπους των τριών ειδών της κλάσης μεγέθους ΙΙ (De Vos 

9184, Van der Geer 2018) (μεγεθυμένα τρίγωνα), ενώ σε απόσταση από τις υπόλοιπες παρατηρήσεις 

βρίσκονται δύο από τα μεγαλύτερα δείγματα κρανίων από τις θέσεις Μ (FS38/25) και Rethymnon Area.  

Στο διάγραμμα διασποράς του ελάχιστου πλάτους προσωπικού και μέγιστου νευροκρανιακού πλάτους 

(Διάγραμμα 6), απουσιάζουν τα μικρότερα δείγματα από το σπήλαιο Γεράνι IV. Δεν παρουσιάζονται 

ακόμα τα δείγματα κρανίων θηλυκών ατόμων, καθώς η μέτρηση του ελάχιστου πλάτους του προσωπικού 

πραγματοποιείται μόνο στα κρανία με κερατοφόρο.  

Τα δείγματα της Κάσου και της Καρπάθου διακρίνονται πάνω από τα αντίστοιχα του είδους C. capreolus, 

αλλά κάτω από οποιοδήποτε άλλο της Κρήτης. Δύο ομάδες σχηματίζονται στα δείγματα της Κρήτης, μια 

μεσαία στην οποία τοποθετούνται τόσο δείγματα που με βάση το Διάγραμμα 5 ανήκαν στην κλάση 

μεγέθους Ι, αλλά και δύο από τα κρανία-ολότυποι της κλάσης μεγέθους ΙΙ (μεγεθυμένα τρίγωνα). 

Παραπάνω κατανέμονται σε σχετική απόσταση τα δυο προαναφερθέντα τμήματα κρανίων μεγάλων 

διαστάσεων, καθώς και το ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ογκώδες κρανίο «Μ» στην πλέον ακραία θέση. Το 

τρίτο από τα τρία κρανία-ολότυπους της κλάσης μεγέθους ΙΙ παρατηρείται επίσης στην περιοχή 

κατανομής των κρανίων αυτών.  
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Το ίδιο πρότυπο παρουσιάζεται και στο διάγραμμα διασποράς της απόστασης μεταξύ της 

βρεγματομετωπιαίας (Bregma) και ινοβρεγματικής (Lambda) ραφής και του μέγιστου πλάτους των 

βρεγματικών (Διάγραμμα 7). Διακρίνεται όμως η τοποθέτηση των δειγμάτων από την Κάρπαθο και την 

 

Διάγραμμα 7: Διάγραμμα Διασποράς της Απόστασης μεταξύ της Βρεγματομετωπιαίας (Bregma) και Ινοβρεγματικής 

(Lambda) Ραφής και του Μέγιστου Πλάτους των Βρεγματικών για τα δείγματα Κρήτης, Καρπάθου και Κάσου. 

Διάγραμμα 6: : Διάγραμμα Διασποράς του Ελάχιστου Πλάτους Προσωπικού  και Μέγιστου Νευροκρανιακού Πλάτους για 

δείγματα κρανίων από Κρήτη, Κάρπαθο και Κάσο. 
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Κάσο σε ευθεία διαφορετική από αυτήν των δειγμάτων της Κρήτης. Παρ’ αυτά, ο μικρός αριθμός των 

τριών μόλις δειγμάτων πιθανώς να οδηγεί σε παρανοήσεις.  

Στο Διάγραμμα 8 γίνεται σύγκριση των αναλογιών του μοναδικού πλήρους κρανίου της μελέτης με τις 

αντίστοιχες άλλων αρτίγονων και απολιθωμένων ειδών ελαφιών. Παρατηρείται η σχετική ομοιότητα 

αυτών με τα απολιθωμένα είδη P. obscurus, E. ctenoides senezensis καθώς και με τα αρτίγονα D. dama 

και C. elaphus.  

  

Διάγραμμα 8: Κρανιακές αναλογίες του πλήρους κρανίου C. listeri σε σύγκριση με απολιθωμένα και αρτίγονα είδων ελαφιών. Τα δεδομένα για τα είδη 

σύγκρισης προέρχονται από τις εργασίες του Croitor (2006a, 2006b και 2019).` 
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Άνω Γνάθος - Δόντια 

Το υλικό των άνω γνάθων είναι πολύ ελλιπές, καθώς αποτελείται από έναν μικρό αριθμό δειγμάτων, τα 

περισσότερα των οποίων είναι τμήματα που περιλαμβάνουν 2-3 δόντια, με ελάχιστα από αυτά να 

ανήκουν σε ολοκληρωμένη σειρά προγομφίων ή γομφίων. Για τον λόγο αυτό στα παρακάτω 

διαγράμματα περιλαμβάνονται και μετρήσεις από το υλικό της Κρήτης (σπήλαιο Λικοτιναρά) που 

βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο του Leiden, και το οποίο έχει μετρηθεί στα πλαίσια της βιομετρικής μελέτης 

άλλων ερευνητών. Παρά την εμφανή απόκλιση μεταξύ των τιμών λόγω των διαφορετικών παρατηρητών, 

η παρουσία των επιπλέον τιμών λειτουργεί θετικά στον σχηματισμό βασικών προτύπων. Επιπλέον, και 

για τον ίδιο λόγο περιλαμβάνονται και μετρήσεις από την εργασία του Malatesta (1980) για τα δείγματα 

του σπηλαίου Simonelli, επίσης Πλειστοκαινικής ηλικίας της Κρήτης. 

Το παρακάτω διάγραμμα διασποράς (Διάγραμμα 9) παρουσιάζει την σχέση του μήκους σειράς των 

προγομφίων και γομφίων των άνω γνάθων της Κρήτης τόσο από το υλικό που μελετήθηκε στην παρούσα 

εργασία, όσο και από μετρήσεις της βιβλιογραφίας, καθώς και εκείνο της Κάσου. Αντίθετα, τα ελαφοειδή 

της Καρπάθου δεν αντιπροσωπεύονται από κανένα ολοκληρωμένο δείγμα άνω γνάθου και για τον λόγο 

αυτό δεν παρουσιάζονται.  

Ειδικότερα είναι εμφανές ότι σχηματίζονται τέσσερις ομάδες δειγμάτων. Η μικρότερη (πράσινος κύκλος) 

αποτελείται από μεγάλης ηλικίας δείγματα από τα σπήλαια Γεράνι Ι, ΙΙ και VI, Μαύρο Μουρί VI καθώς 

και αυτό ενός κρανίου θηλυκού ατόμου από το σπήλαιο Παναγία ΙΙ, εξίσου μεγάλης ηλικιακής φθοράς, 

τα οποία κατανέμονται στην ίδια περιοχή με το αρτίγονο είδος C. capreolus. Στο άλλο άκρο, η μεγαλύτερη 

(κόκκινος κύκλος) αποτελείται από μόλις ένα νεαρό, μη φθαρμένο δείγμα από το σπήλαιο Λικοτιναρά 

(επίπεδο Bc-OD), καθώς και από τα συμπληρωματικά δείγματα του Πανεπιστημίου του Leiden από το 

ίδιο σπήλαιο. Η ενδιάμεση ομάδα (κίτρινος κύκλος) αποτελείται κυρίως από δείγματα μέσης ηλικίας από 

το ίδιο σπήλαιο (ανώτερα 75cm, επίπεδο C, Bc (OD), όλα τα δείγματα από το σπήλαιο Simonelli και τα 

υπόλοιπα δείγματα του σπηλαίου Λικοτιναρά (Πανεπιστήμιο Leiden). Στην ομάδα αυτή διαφαίνεται ένας 

επιπλέον διαχωρισμός σε δυο μικρότερες. Στην μικρότερη εμφανίζονται οι ολότυποι του μορφότυπου 

IIa (C. listeri, Van der Geer 2018) και IIc (C. reumeri, Van der Geer 2018) της Κρήτης (κίτρινα μεγεθυμένα 

τρίγωνα), καθώς και όλα τα δείγματα της Κάσου. Η μεγαλύτερη εμπίπτει στην κλάση μεγέθους των D. 

dama και αντιπροσωπεύεται κυρίως από τις βιβλιογραφικές αναφορές και επιπλέον από δύο δείγματα 

από το Γεράνι II, δύο δείγματα από το Liko Bc (OD), ένα δείγμα από το Liko C και ένα δείγμα από τη θέση 

EII. Στην ίδια περιοχή αλλά πιο απομακρυσμένο βρίσκεται και ένα δείγμα από την θέση Liko Bc (OD) 
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(μπλε βέλος). Παρατηρείται επομένως μια πρώτη ένδειξη διαχωρισμού στις κλάσεις μεγέθους ΙΙ και ΙΙΙ, 

ενώ το δείγμα με τις μεγαλύτερες διαστάσεις πιθανώς να ανήκει σε μια μεγαλύτερη κλάση. 

Συγκριτικά δίνεται το αντίστοιχο διάγραμμα από De Vos (1984) για τα δείγματα των θέσεων Γεράνι IV και 

Λικοτιναρά (ανώτερα 75cm), τα οποία και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία (Εικόνα 9). 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η θέση Γεράνι IV αποτελείται από έναν αμιγή πληθυσμό ελαφιών που εντάσσεται 

στην κλάση μεγέθους I, ενώ ο πληθυσμός που βρέθηκε στα ανώτερα 75cm του σπηλαίου Λικοτιναρά 

αποτελείται από ελάφια της κλάσης μεγέθους ΙΙ, με εξαίρεση 4 δείγματα που χαρακτηρίζονται από πολύ 

μεγαλύτερες διαστάσεις και χαρακτηρίζονται ως μέγεθος ΙΙΙ. Από την σύγκριση των διαστάσεων των δύο 

διαγραμμάτων παρατηρείται ότι η κλάση μεγέθους Ι (C. ropalophorus) εκλείπει σχεδόν ολοκληρωτικά 

από το σύνολο των μελετημένων δειγμάτων, με εξαίρεση τα μεγάλης ηλικίας δείγματα από τις θέσεις 

Παναγία ΙΙ, Μαύρο Μουρί VI και Γεράνι Ι, ΙΙ και VI. Μπορούμε επομένως να υποθέσουμε ότι κανένα από 

τα ελάχιστα ολοκληρωμένα δείγματα που μελετήθηκαν προέρχεται από την κλάση Ι, αλλά λόγω της 

μεγάλης ηλικιακής φθοράς που αλλοιώνει έντονα τις διαστάσεις τους, φαίνεται να εμπίπτουν μετρικά 

στην περιοχή της κλάσης Ι. Η ενδιάμεση κλάση στην οποία παρατηρήθηκε δευτερογενής διαχωρισμός, 

Διάγραμμα 9: Διάγραμμα Διασποράς του Μήκους Σειράς Προγομφίων και Γομφίων για τα άνω γνάθων Κρήτης και Κάσου. 

Παρουσιάζονται επίσης τα δείγματα από το σπήλαιο Simonelli κατά Malatesta (1980) και το υλικό του σπηλαίου Λικοτιναρά, από το 

Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας 
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κατά τον De Vos αποτελεί μια ομοιογενή ομάδα που ανήκει εξίσου στους τρεις μορφότυπους της κλάσης 

μεγέθους ΙΙ (C. sp IIa, IIb, IIc). Τέλος, η μεγαλύτερη κλάση ταυτίζεται με αυτή που σχηματίζεται από τα 

μεγαλύτερα δείγματα του σπηλαίου Λικοτιναρά από την συλλογή του Πανεπιστημίου του Leiden και το 

μοναδικό δείγμα της μελέτης.  

Στα δύο παρακάτω διαγράμματα διασποράς παρουσιάζεται η σχέση του συνολικού μήκους του 

οδοντικού τόξου με το μήκος της σειράς των προγομφίων (Διάγραμμα 10) και των γομφίων (Διάγραμμα 

11). Και εδώ παρατηρείται το ίδιο πρότυπο, με 4 ομάδες, τα όρια των οποίων ορίζονται από τα μπλε 

βέλη. Σημειώνεται ότι η πρώτη και μικρότερη ομάδα αποτελείται κυρίως από φθαρμένα δείγματα (σε 

κόκκινο πλαίσιο τα δείγματα που είναι φθαρμένα σχεδόν μέχρι το ριζικό επίπεδο) και ελάχιστα άλλα, 

μέσης ηλικίας τα οποία πιθανώς ανήκουν επίσης στην κλάση μεγέθους Ι κατά τον De Vos (1984), χωρίς 

όμως να είναι έντονος ο διαχωρισμός από την επόμενη ομάδα. Στην κατανομή αυτής τοποθετούνται οι 

ολότυποι των τριών ειδών της κλάσης ΙΙ, ενώ παρατηρείται σε μικρότερο βαθμό μια επιπλέον υποομάδα, 

με όριο το μοναδικό δείγμα από το σπήλαιο Καλό Χωράφι. Ακολουθεί η τρίτη κλάση, στην οποία πλέον 

Εικόνα 9: Διάγραμμα Διασποράς του Μήκους Σειράς Προγομφίων και 

Γομφίων για τα άνω γνάθων από De Vos (1984) για τα δείγματα των θέσεων 

Γεράνι IV και Λικοτιναρά (ανώτερα 75cm). 
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διαχωρίζεται εντονότερα το δείγμα από τη θέση Liko Bc (OD). Σε μεγαλύτερη απόσταση εμφανίζεται ένα 

πλήρως άφθαρτο δείγμα, πιθανώς μιας μεγαλύτερης κλάσης.  

Στο Διάγραμμα 10 είναι εμφανές πλέον και το σφάλμα μεταξύ των διαφορετικών παρατηρητών, καθώς 

τα δείγματα της συλλογής του Πανεπιστημίου του Leiden παρουσιάζουν διαφορετική αλλομετρία από 

τα υπόλοιπα.  

  

Διάγραμμα 10: Διάγραμμα Διασποράς του Μήκους Οδοντικού Τόξου και Μήκους Σειράς Προγομφίων των άνω γνάθων 

Κρήτης και Κάσου. Παρουσιάζονται επίσης τα δείγματα από το σπήλαιο Simonelli κατά Malatesta (1980) και το υλικό του 

σπηλαίου Λικοτιναρά, από το Πανεπιστήμιο του Leiden. Στο κόκκινο πλαίσιο σημειώνονται τα δείγματα με έντονη 

ηλικιακή φθορά, τα βέλη επιδεικνύουν τα όρια μεταξύ των διακριτών κλάσεων μεγέθους. 
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Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δειγμάτων αποτελείται από τμήματα γνάθων, είναι αναγκαίο 

να πραγματοποιηθούν επιπλέον διαγράμματα διασποράς με διαφορετικούς συνδυασμούς μετρήσεων, 

προκειμένου να συμπεριληφθεί και να αναλυθεί στο μέγιστο βαθμό το σύνολο του υλικού. Τα σημεία 

που πηγάζουν από τα βιβλιογραφικά δεδομένα, καθώς και αυτά που αφορούν στα πολύ ηλικιωμένα 

δείγματα από την παρούσα εργασία, διαφεύγουν κατά πολύ από την ευθεία των διαγραμμάτων 

διασποράς. Επιπλέον, τονίζεται ότι καθώς δεν προσφέρονται στοιχεία σχετικά με την ηλικία και την 

κατάσταση των δειγμάτων της βιβλιογραφίας, με σκοπό την προσεκτικότερη διαλογή τους, και αυτά δεν 

συμπεριλαμβάνονται στα επόμενα διαγράμματα διασποράς.  

Στο διάγραμμα διασποράς του μήκους σειράς γομφίων και m3 σχηματίζονται δύο βασικές ομάδες που 

περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των δειγμάτων, καθώς και αυτά της Κάσου και της Καρπάθου 

(Διάγραμμα 12). Κάτω και πάνω από αυτές κατανέμονται πολύ λιγότερα δείγματα. Στα μικρότερα 

ανήκουν το κρανίο από ένα αρκετά ηλικιωμένο θηλυκό άτομο από το σπήλαιο Παναγία ΙΙ, δύο δείγματα 

από το Μαύρο Μουρί IV, καθώς και τρία δείγματα από το Γεράνι II (2) και VI (1) τα οποία όμως δεν 

διαχωρίζονται εμφανώς από την επόμενη ομάδα. Στα μεγαλύτερα ανήκουν δύο δείγματα από τη θέση 

Διάγραμμα 11: Διάγραμμα Διασποράς του Μήκους Οδοντικού Τόξου και Μήκους Σειράς Γομφίων των άνω γνάθων Κρήτης 

και Κάσου. Παρουσιάζονται επίσης τα δείγματα από το σπήλαιο Simonelli κατά Malatesta (1980) και το υλικό του 

σπηλαίου Λικοτιναρά, από το Πανεπιστήμιο του Leiden. Στο κόκκινο πλαίσιο σημειώνονται τα δείγματα με έντονη 

ηλικιακή φθορά, τα βέλη επιδεικνύουν τα όρια μεταξύ των διακριτών κλάσεων μεγέθους. 
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EII και το ακόμα μεγαλύτερο άφθαρτο δείγμα από το σπήλαιο Λικοτιναρά, επίπεδο Bc (OD), το οποίο 

εξάλλου ξεχωρίζει και για τις υπόλοιπες διαστάσεις του.  

Από τις δύο βασικές ομάδες, η μικρότερη αποτελείται από δείγματα των θέσεων AII, EII, Λικοτιναρά (Liko, 

Liko B, Liko Bc (OD), Liko C), RE, Καλό Χωράφι, Μαύρο Μουρί IV και VI, Γεράνι ΙΙ και V, καθώς και όλα τα 

δείγματα από την Κάσο, ενώ η μεγαλύτερη από δείγματα των θέσεων Σίφουνας, EII, Λικοτιναρά (Liko, 

Liko C, Liko Bc (OD), Liko ZD) και Καλό Χωράφι και το μοναδικό δείγμα από την Κάρπαθο. Μάλιστα, στην 

μικρότερη ομάδα βρίσκονται και οι μετρήσεις των δοντιών του κρανιακού ολότυπου του C. listeri 

(μεγεθυμένα κίτρινα τρίγωνα), ενός από τους μορφότυπους δηλαδή του C. sp. II κατά τον De Vos, καθώς 

και δύο δείγματα από το Γεράνι ΙI. Μια μικρότερη ομάδα, που στα προηγούμενα διαγράμματα 

διακρινόταν σαν υποδιαίρεση της κλάσης ΙΙ, τώρα φαίνεται να απομακρύνεται περισσότερο από αυτήν. 

Η ομάδα αυτή, που χωριζόταν από το μοναδικό δείγμα από το Καλό Χωράφι, τώρα βρίσκεται στα όρια 

κατανομής της κλάσης ΙΙΙ, χωρίς όμως να φαίνεται πως ομαδοποιείται πλήρως με αυτήν. Επομένως, η 

ομάδα αυτή που αποτελείται από δείγματα των θέσεων Liko Bc (OD) (3), Liko (1), Liko ZD (1), Σίφουνα 

(1), ΕΙΙ (2) και Καλό Χωράφι (2), πιθανώς αποτελεί μια πιο διακριτή ομάδα μεταξύ των υπολοίπων. 

 

Διάγραμμα 12: Διάγραμμα Διασποράς του Μήκους Σειράς Γομφίων και του Μήκους του m3 των άνω γνάθων Κρήτης, Κάσου και 

Καρπάθου. Έχουν αφαιρεθεί όλα τα ηλικιωμένα καθώς και τα δείγματα των βιβλιογραφικών αναφορών για καθαρότερα 

αποτελέσματα. Τα βέλη επιδεικνύουν τα όρια μεταξύ των διακριτών κλάσεων μεγέθους. Με μεγεθυμένα κίτρινα τρίγωνα 

τονίζονται τα δόντια του κρανίου-ολότυπου του είδους C. listeri.  
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Με την βοήθεια του διαγράμματος διασποράς του μήκους του δεύτερου και τρίτου γομφίου (Διάγραμμα 

13) αξιοποιούνται επιπλέον δείγματα από ακόμα μικρότερα τμήματα γνάθων και παρατηρείται έντονος 

διαχωρισμός σε τρία βασικά σημεία, όπως δείχνουν τα τρία μπλε βέλη. Η μικρότερη ομάδα, που μέχρι 

τώρα οριζόταν από τα δύο μικρότερα δείγματα από το Γεράνι ΙΙ, δεν είναι τόσο εμφανής, παρόλο που η 

σύσταση των δειγμάτων είναι και πάλι η ίδια. Στο άλλο άκρο, δύο πλέον δείγματα από το σπήλαιο 

Λικοτιναρά απομακρύνονται από την κυρίως κατανομή, και πάλι από το ίδιο επίπεδο (Bc-OD), ενώ ένα 

ακόμα δείγμα, αυτό από το Μαύρο Μουρί VI πιθανώς ανήκει στην ίδια κλάση μεγέθους με αυτά. 

Εκατέρωθεν του κόκκινου βέλους κατανέμονται δύο από τα τρία αρσενικά κρανία μορφότυποι του C. sp 

II, αυτοί του C. listeri και C. reumeri (μεγεθυμένα κίτρινα τρίγωνα). Επομένως οι δύο ομάδες πιθανώς να 

ανήκουν στην ίδια κλάση μεγέθους (ΙΙ). Έτσι, το σύνολο των μόλις τεσσάρων δειγμάτων της Καρπάθου 

και των επτά της Κάσου αποτελούν επίσης ένα ενιαίο σύνολο, που στην αντίθεση περίπτωση 

ισοκατανέμονταν στις δύο ομάδες. Η υποομάδα μεταξύ κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ που παρατηρήθηκε στα 

προηγούμενα διαγράμματα φαίνεται να διακρίνεται και πάλι, στα όρια της κλάσης ΙΙ. Τέλος, η επόμενη 

ενδιάμεση ομάδα,  παραμένει εμφανώς διαχωρισμένη από την αμέσως προηγούμενη. 

 

 

Διάγραμμα 13: Διάγραμμα Διασποράς του μήκους του m2 και του m3 των άνω γνάθων Κρήτης, Καρπάθου και Κάσου. Τα βέλη 

επιδεικνύουν τα πιθανά όρια των κλάσεων μεγέθους. Με μεγεθυμένα κίτρινα τρίγωνα τονίζονται τα δόντια του κρανίων-

ολότυπων των ειδών C. listeri και C. reumeri. 
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Στο διάγραμμα διασποράς του μήκους του m1 έναντι του m2 (Διάγραμμα 14) παρατηρείται παρόμοια 

κατανομή, με την προσθήκη όμως δύο ακόμα άφθαρτων δειγμάτων στην κλάση IV, από τις θέσεις Καλό 

Χωράφι και Μαύρο Μουρί ΙΙΙ. Παρατηρούνται όμως πιο ευδιάκριτα 5 ομάδες, με την υποομάδα μεταξύ 

της κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ να διαχωρίζεται εντονότερα.  

  

Διάγραμμα 14: Διάγραμμα Διασποράς του μήκους του m1 και του m2 των άνω γνάθων Κρήτης, Καρπάθου και Κάσου. Τα βέλη 

επιδεικνύουν συγκεντρώσεις σημείων των πιθανών φύλων: ροζ θηλυκά, μπλε αρσενικά. 



83 
 

Κάτω Γνάθος - Δόντια 

Το υλικό των κάτω γνάθων αποτελεί το πολυπληθέστερο από το σύνολο των κρανιακών ευρημάτων στην 

Κρήτη (515 τμήματα γνάθων, εκ των οποίων οι 80 σχεδόν ολοκληρωμένες). Παρόλα αυτά οι μεγαλύτερες 

σε μέγεθος κλάσεις V και VI δεν αντιπροσωπεύονται.  

Οι μετρήσεις μήκους-πλάτους κάθε ξεχωριστού δοντιού, δεν δημιουργούν κάποιο ερμηνεύσιμο πρότυπο 

και δεν ακολουθούν εκείνο που παρατηρείται στα αντίστοιχα διαγράμματα μηκών του οδοντικού τόξου 

(πχ συνολικό μήκος τόξου-μήκος γομφίων). Αυτό συμβαίνει πιθανώς γιατί το κάθε δόντι χαρακτηρίζεται 

από διαφορετικό πρότυπο φθοράς, με αποτέλεσμα η σύγκριση των διαστάσεων ενός μόνο δοντιού 

δειγμάτων διαφορετικής (έστω και με μικρή διαφορά) ηλικίας να μην απεικονίζει ικανοποιητικά την 

σχέση μεταξύ των διαφορετικών μορφοτύπων/ειδών. Γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε στις περισσότερες 

βιβλιογραφικές αναφορές εξετάζονται και συσχετίζονται μόνο οι βασικές μετρήσεις μηκών των 

οδοντικών τόξων. (βλ. για παράδειγμα Croitor 2006a,b&c, 2018, Croitor & Kostopoulos 2004, Van der 

Made 2011, 2012, 2013 κ.α.).  

Το Διάγραμμα 15 παρουσιάζει το διάγραμμα διασποράς του μήκους σειρών προγομφίων και γομφίων 

της κάτω γνάθου. Διακρίνονται γενικά τέσσερεις ομάδες μεγέθους κατά σειρά αύξοντος μεγέθους που 

δεν συσχετίζονται ξεκάθαρα με τις επιμέρους θέσεις εύρεσής τους. Επιπροσθέτως, οι κλάσεις Ι και ΙΙ 

αποτελούνται από πολύ περισσότερα δείγματα, σε αντίθεση με τον αριθμό που αποδίδεται στην κλάση 

ΙΙΙ και ακόμα περισσότερο στην κλάση IV. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δείγματα από πλήθος θέσεων 

(Ge II, Ge VI, AII, EII, Liko, Liko C, Liko ZD, Liko OD, MM VII, Ρθ), το μοναδικό ολοκληρωμένο δείγμα από 

την Κάσο, καθώς και μιας ομάδας μικρότερων δειγμάτων από την Κάρπαθο. Παρατηρείται η επικράτηση 

των δειγμάτων των σπηλαίων του Γερανιού, έναντι αυτού του Λικοτιναρά. Τα δείγματα από το τελευταίο 

αποτελούν εξαίρεση μέσα στο σύνολο όλου το κρανιακού υλικού, καθώς είναι τα μόνα με τόσο μικρές 

διαστάσεις. Κάτω από την ομάδα αυτή, και σε διαφορετική ευθεία, κατανέμονται οι τιμές του αρτίγονου, 

σχετικά μικρόσωμου C. capreolus. Η δεύτερη αποτελείται επίσης από δείγματα των θέσεων KC, Gu II, Pa 

II, Ge I, Ge VI, Ρθ, Liko, Liko C, Liko D, Liko ZD, EII και μιας μεγαλύτερης σε μέγεθος ομάδας δειγμάτων 

από την Κάρπαθο. Επικρατούν όμως, σε αυτή την περίπτωση, αυτές του Λικοτιναρά και του Καλού 

Χωραφιού έναντι του Γερανίου.  Ακολουθεί η τρίτη κλάση μεγέθους, η οποία συνίσταται από τις θέσεις 

KC, Pa II, Ρθ, Liko, Liko C, Liko D, Liko OD, EII, MM IV. Η κλάση αυτή ταυτίζεται σε μέγεθος με τα δύο άτομα 
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D. dama που περιλήφθηκαν στην μελέτη. Τέλος, μια τέταρτη κλάση μπορεί να διακριθεί, με δείγματα 

από τις θέσεις AI, KC, Liko, Liko C και Pa II.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο De Vos (1979, 1984) ήταν από τους πρώτους ερευνητές που περιέγραψαν 

συνολικά την ελαφοπανίδα της Κρήτης του Πλειστόκαινου. Στην αντίστοιχη εργασία του ίδιου μελετητή 

(1984), μπορούμε να παρατηρήσουμε το διάγραμμα μήκους γομφίων προς το μήκος του οδοντικού 

τόξου της κάτω γνάθου (στο μικρότερο σχήμα εντός του πάνω αριστερά, σε μπλε και κόκκινο πλαίσιο 

αντίστοιχα). Σύμφωνα με τον συγγραφέα το σύνολο των δειγμάτων από το σπήλαιο Γεράνι IV ανήκουν 

αποκλειστικά στην κλάση μεγέθους I, ενώ αντίστοιχα αυτά του σπηλαίου Λικοτιναρά (ανώτερο στρώμα 

75cm) στην κλάση μεγέθους II (από το οποίο και περιγράφονται από την βιβλιογραφία και τα τρία είδη 

του μεγέθους ΙΙ), ενώ δύο δείγματα απομακρύνονται μετρικά από τα προηγούμενα. Σε αντίστοιχα 

πλαίσια μπορούν να διαχωριστούν σε γενικές γραμμές και τα δείγματα της παρούσας ανάλυσης, 

χωρίζοντας επομένως το σύνολο του υλικού σε τρεις, ίσως τέσσερις, κλάσεις μεγέθους (Διάγραμμα 16).  

 

Διάγραμμα 15: Διάγραμμα διασποράς του Μήκους Σειράς Προγομφίων (L p2-p4) και του Μήκους Σειράς Γομφίων (L m1-m3) Κάτω Γνάθου 

από δείγματα των ελαφιών Κρήτης, Καρπάθου και Κάσου. 
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Αντιστρέφοντας τους άξονες του παραπάνω διαγράμματος, οι μετρικές σχέσεις διαφαίνονται 

καθαρότερα (Διάγραμμα 17). Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τρεις βασικές ομάδες, αυτές μεταξύ των 

βελών, η κάθε μία από τις οποίες χωρίζεται επιπλέον σε δύο μικρότερες, ενώ γίνεται αντιληπτή και μια 

μεγαλύτερη που αποτελείται από μόλις τρία δείγματα.  Η πρώτη και μικρότερη σε μέγεθος ομάδα 

αποτελείται από 19 δείγματα, οι διαστάσεις των οποίων είναι ελαφρώς μεγαλύτερες από αυτές του 

αρτίγονου ζαρκαδιού C. capreolus. Σε αυτήν περιλαμβάνονται δείγματα από τις θέσεις Γεράνι II, Γεράνι 

IV, Γεράνι VI , Παναγία II , θέση ΑΙΙ, θέση ΕΙΙ, καθώς και ένα μόνο δείγμα από το σπήλαιο Μαύρο Μουρί 

IV, Λικοτιναρά (επίπεδο C), αλλά και ένα δείγμα από την Κάρπαθο. Τα δείγματα των τελευταίων τριών 

θέσεων είναι αρκετά φθαρμένα λόγω ηλικίας και πιθανώς τοποθετούνται εκεί λόγω των μικρότερων 

διαστάσεών τους. Στην επόμενη, μεσαία σε μέγεθος ομάδα, περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός 

δειγμάτων, η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από τα σπήλαια Καλό Χωράφι, Λικοτιναρά (Liko, B, C, 

D και ZD) και Μαύρο Μουρί (M, III και VII), αλλά και τις θέσεις Ρέθυμνο, ΑΙΙ και ΕΙΙ. Επίσης στην ομάδα 

αυτή ανήκουν και τα μεγαλύτερα δείγματα από το σπήλαιο Γεράνι VI αλλά και το μικρό, αλλά νεαρό 

δείγμα από το Γεράνι I. Στην ίδια ομάδα ανήκει και η πλειοψηφία των δειγμάτων της Καρπάθου.  Στην 

τρίτη σε μέγεθος ομάδα, η οποία ταυτίζεται με τα αντίστοιχα δείγματα D. dama, ανήκουν δείγματα 

ιδιαίτερης μορφολογίας και όγκου, επίσης κυρίως από το Καλό Χωράφι και το Λικοτιναρά, ενώ 

συμπληρώνονται με πολύ περιορισμένο υλικό από την Παναγία II και το Μαύρο Μουρί IV, αλλά και τις 

Διάγραμμα 16: Διάγραμμα διασποράς του Μήκους Σειράς Γομφίων (L m1-m3) και του Μήκους Οδοντικού Τόξου (L p2-m3) Κάτω 

Γνάθου από δείγματα των ελαφιών της Κρήτης. Στο σχήμα πάνω αριστερά το αντίστοιχο διάγραμμα από De Vos (1984) για δείγματα 

από το Γεράνι IV και το σπήλαιο Λικοτιναρά. 
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θέσεις ΑΙ, Ρέθυμνο και ΕΙΙ.  Πάνω και σε μεγάλη απόσταση από τις υπόλοιπες ομάδες κατανέμονται τρία 

δείγματα, δύο από το σπήλαιο Λικοτιναρά (Liko και Liko C) και ένα από το Καλό Χωράφι, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από μια πολύ πιο ογκώδη οδοντοστοιχία αλλά και γνάθο συνολικά. Με εξαίρεση τα τρία 

παραπάνω δείγματα, οι υπόλοιπες προαναφερθείσες ομάδες φαίνεται να διαχωρίζονται επιπλέον σε 

δυο υποομάδες, πιθανώς υποδεικνύοντας φυλετικό διμορφισμό, Έτσι, στην υποομάδα της πρώτης 

κλάσης μεγέθους ανήκουν πιο φθαρμένα μεν δείγματα (Γεράνι VI, Παναγία II) επίσης δε πιθανών 

θηλυκών ατόμων, τα οποία όμως ακόμα διατηρούν κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά που τα 

κατανέμουν στην κλάση αυτή. Αντίθετα στην αμέσως μεγαλύτερη υποομάδα ανήκουν νεαρότερα (και 

πιο χαρακτηριστικά) δείγματα. Μέσα στην δεύτερη κλάση διακρίνονται επίσης δύο υποομάδες, η 

μικρότερη εκ των οποίων (μεταξύ του πρώτου μπλε βέλους και του κόκκινου) αποτελείται από αρσενικά 

ή/και πιο νεαρά δείγματα της κλάσης I και θηλυκά ή/και πιο ηλικιωμένα δείγματα την κλάσης II. 

Αντίστοιχα, τα δείγματα της Καρπάθου χωρίζονται σε δύο κλάσεις μεγέθους. Στην τρίτη κλάση ο 

διαχωρισμός των δύο φύλων γίνεται περισσότερο αντιληπτός, και από την μετρική ταύτιση των 

μετρήσεων του θηλυκού D. dama με την μικρότερη υποομάδα και του αρσενικού με την αντίστοιχη 

μεγαλύτερη. Τα δείγματα στο μπλε πλαίσιο, παρουσιάζουν πιο ογκώδες σχήμα, αλλά τοποθετούνται με 

πιο κοντινή απόσταση με την πιθανή κλάση ΙΙ, παρά με την, παρόμοια μορφολογικά, κλάση ΙΙΙ. Έτσι, με 

Διάγραμμα 17: Διάγραμμα διασποράς του Μήκους Οδοντικού Τόξου (L p2-m3) και του Μήκους Σειράς Γομφίων (L m1-m3) Κάτω 

Γνάθου από δείγματα των ελαφιών της Κρήτης και της Καρπάθου. Τα μπλε βέλη υποδεικνύουν τα πιθανά όρια των κλάσεων 

μεγέθους, το κόκκινο το σημείο διαχωρισμού της δεύτερης κλάσης σε πιθανές υποομάδες. 
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την ίδια παραπάνω λογική, πιθανώς να ανήκουν σε θηλυκά άτομα της κλάσης ΙΙΙ, αλλά αρκετά γέρικα 

ώστε οι διαστάσεις τους να τα τοποθετούν σε μικρότερη κλάση. 

Παρόμοιες σχέσεις μεγέθους και πιθανού φυλετικού διμορφισμού μπορούν να παρατηρηθούν και στο 

διάγραμμα διασποράς του μήκους του οδοντικού τόξου και του μήκους της σειράς των προγομφίων 

(Διάγραμμα 18). Αποτελείται από 4 κλάσεις μεγέθους και μια ενδιάμεση υποομάδα μεταξύ πρώτης και 

δεύτερης κλάσης που πιθανώς αποτελείται από δείγματα ακραίων διαστάσεων για τις δύο κλάσεις, για 

παράδειγμα, αρσενικά κλάσης μεγέθους Ι ή/και θηλυκά κλάσης μεγέθους IΙ.  

 Προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ανάλυση και τμήματα γνάθων που δε διαθέτουν το σύνολο του 

οδοντικού τόξου, δημιουργήθηκε το διάγραμμα μήκους της σειράς των γομφίων και του μήκους του m3 

(Διάγραμμα 19). Ο τρίτος γομφίος είναι άλλωστε το δόντι που ανατέλλει και φθείρεται σχεδόν πάντα τελευταίο, 

επομένως το μήκος του δεν επηρεάζεται από την ηλικία του ατόμου στον ίδιο βαθμό με τα υπόλοιπα δόντια. Τα 

δείγματα δοντιών επομένως που εμπλέκονται στην ανάλυση αυξάνονται, αλλά το γενικό πρότυπο που 

παρατηρήθηκε στα προηγούμενα διαγράμματα συντηρείται. Το δείγμα στο μπλε κύκλο φαίνεται να ξεφεύγει 

κατά πολύ από την ευθεία των υπολοίπων. Προέρχεται όμως από άτομο μέσης ηλικίας, χωρίς εμφανείς 

καταστροφές στα δόντια, το οποίο μορφολογικά ανήκει στην κλάση μεγέθους ΙΙ. Ο λόγος της απόστασής του από 

την υπόλοιπη ομάδα είναι το γεγονός ότι ο τρίτος λοβός είναι χαρακτηριστικά μικρότερος από των υπολοίπων. 

Το χαρακτηριστικό αυτό εμφανίζεται και σε δείγματα άλλων θέσεων, καθώς και της Καρπάθου. Η συχνότητα της 

Διάγραμμα 18: Διάγραμμα Διασποράς του Μήκους του Οδοντικού Τόξου και του Μήκους των Προγομφίων των κάτω γνάθων 

από Κρήτη και Κάρπαθο. Τα μπλε βέλη υποδεικνύουν τα πιθανά όρια των κλάσεων μεγέθους. Με κόκκινο βέλος υποδεικνύεται 

ο διαχωρισμός της δεύτερης κλάσης σε πιθανές υποομάδες. 
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εμφάνισης αυτής όμως είναι πολύ μικρή (περίπου 1 στα 20 δείγματα) και ανεξάρτητη από την μορφολογία των 

κλάσεων.  

Πιο αναλυτικά, στο διάγραμμα μήκους-πλάτους του τρίτου γομφίου (Διάγραμμα 20) παρατηρείται και 

πάλι ένας σχετικός διαχωρισμός των δειγμάτων σε τέσσερις ομάδες. Αυτή την φορά η ενδιάμεση ομάδα 

Διάγραμμα 20: Διάγραμμα Διασποράς Μήκους και Πλάτους του τρίτου γομφίου (m3) Κρήτης, Κάσου και Καρπάθου. Με λατινικούς 

αριθμούς οι πιθανές κλάσεις μεγέθους. Σε μπλε κύκλο το δείγμα κλάσης μεγέθους ΙΙ με τον ιδιαίτερης μορφολογίας m3. 

Διάγραμμα 19: Διάγραμμα διασποράς του Μήκους της Σειράς Γομφίων και του Μήκους του m3  σε δείγματα της Κρήτης, της 

Καρπάθου και της Κάσου. Τα μπλε βέλη υποδεικνύουν τα πιθανά όρια των κλάσεων μεγέθους. Σε μπλε κύκλο το δείγμα κλάσης 

μεγέθους ΙΙ με τον ιδιαίτερης μορφολογίας m3. 
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μεταξύ των κλάσεων Ι και ΙΙ είναι πιο έντονα διαχωρισμένη, περιλαμβάνει όμως και πάλι τα μεγαλύτερα 

δείγματα από το Γεράνι ΙΙ, τα μικρότερα δείγματα του σπηλαίου Λικοτιναρά, καθώς και τα μικρότερα 

δείγματα από το σπήλαιο Καλό Χωράφι. Παρατηρείται και πάλι το δείγμα με τον χαρακτηριστικά μικρό 

τρίτο λοβό του m3 από το Καλό Χωράφι που διαφεύγει προς τις πολύ μικρότερες τιμές (κύκλος). Παρόλο 

που τα δείγματα της Καρπάθου διαμοιράζονται μεταξύ των κλάσεων Ι και ΙΙ της Κρήτης, παρατηρούμε 

ότι κατανέμονται πιο ξεκάθαρα μεταξύ της ενδιάμεσης ομάδας των κλάσεων Ι και ΙΙ και στην περιοχή της 

κλάσης ΙΙ, με την Κάσο να κατανέμεται στην περιοχή της πρώτης. 

Αντίστοιχα, το διάγραμμα μήκους σειράς προγομφίων και μήκους του p4 (Διάγραμμα 21) περιλαμβάνει, 

τόσο τα ολοκληρωμένα δείγματα των παραπάνω διαγραμμάτων, όσο και μικρότερα τμήματα, που 

αποτελούνται μόνο από το εμπρόσθιο οδοντικό άκρο. Παρά την προσθήκη περισσότερων τιμών, το μέχρι 

τώρα πρότυπο διατηρείται, με το υλικό να χωρίζεται σε τέσσερις βασικές κλάσεις μεγέθους (όριά τους 

τα μπλε βέλη), με μια μικρότερη υποομάδα μεταξύ των Ι και ΙΙ η οποία αποτελείται και πάλι από δείγματα 

και από τις δύο κλάσεις (πορτοκαλί κύκλος). Παρατηρείται επίσης ότι όλα τα δείγματα της Καρπάθου 

περιλαμβάνονται στην κλάση ΙΙ, διασπειρόμενα πιθανώς και αυτά σε δύο υποομάδες, ανάλογα με το 

μέγεθός τους, εντούτοις είναι πολύ λιγότερα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η περαιτέρω 

ομαδοποίησή τους. 

Η μορφολογία του τρίτου προγομφίου χρησιμοποιείται από πολλούς συγγραφείς για την περιγραφή της 

κάτω οδοντοστοιχίας των ελαφοειδών (βλ. De Vos, 1984, Lister 1996, Van der Made & Tong 2008, Croitor 

Διάγραμμα 21: Διάγραμμα Διασποράς Μήκους της Σειράς Προγομφίων και Μήκος του p4 για τα δείγματα των θέσεων Κρήτης και 

Καρπάθου. Τα μπλε βέλη υποδεικνύουν τα πιθανά όρια των κλάσεων μεγέθους. Με πορτοκαλί έλλειψη ενδιάμεση ομάδα που 

πιθανώς περιέχει δείγματα και των δύο ομάδων. 
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2006 & 2018, Vislobokova 2013), όπως γίνεται και στην παρούσα εργασία. Για τον λόγο αυτό είναι 

ενδιαφέρον να μελετηθεί και από την πλευρά των διαστάσεών του (Διάγραμμα 22). Στο διάγραμμα 

μήκους-πλάτους του δοντιού αυτού παρατηρούμε ότι οι δύο μικρόσωμες ομάδες δεν διαχωρίζονται 

πολύ έντονα, η σχετική κατανομή τους όμως παραμένει η ίδια.  Παρόλο που η κατανομή των δειγμάτων 

της Καρπάθου διατηρείται μεταξύ των κλάσεων Ι και ΙΙ της Κρήτης, παρατηρούμε ότι κατανέμονται σε 

πιο οριζόντιο άξονα, καθώς φαίνεται να διατηρούν ένα σχετικά παρόμοιο πλάτος δοντιού σε όλα τα 

δείγματα. Χωρίζονται όμως και πάλι σε δύο ομάδες, με την Κάσο να κατανέμεται στην περιοχή της 

μικρότερης. 

Ο λόγος του πλάτους προς το ύψος της γνάθου κάτω από το m3 αποτελεί έναν γνωστό δείκτη ευρωστίας 

της γνάθου (παχυόστωση, παχυγναθία), ο οποίος χρησιμοποιείται από πολλούς συγγραφείς (βλ. Van der 

Made 2008, Lister 2010, Vislobokova 2012), στον διαχωρισμό ειδών, ακόμα και γενών. Σύμφωνα με τον 

Van der Made (2008), τα αρτίγονα είδη Capreolus, D. dama, C. elaphus και Alces αντιπροσωπεύουν 

ελάφια διαφορετικών μεγεθών, με λεπτές μη παχυοστωτικές γνάθους, σε αντίθεση με τα απολιθωμένα 

γένη Megaceros και Eucladoceros.  

Διάγραμμα 22: Διάγραμμα Διασποράς Μήκους και Πλάτους του p4 για τις Κάτω Γνάθους Κρήτης, Κάσου και Καρπάθου. Με 

λατινικούς αριθμούς οι πιθανές κλάσεις μεγέθους. 
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Εμβαθύνοντας μόνο στα δείγματα Κρήτης, Κάσου και Καρπάθου (Διάγραμμα 24) παρατηρούμε ότι τα 

είδη της Κρήτης, Κάσου και Καρπάθου χωρίζονται σε βασικές ομάδες (μπλε βέλος). Στην πρώτη ομάδα 

ανήκουν κατά βάση τα δείγματα των δύο μικρόσωμων κλάσεων, Ι και ΙΙ, και συγκεκριμένα η πλειοψηφία 

των δειγμάτων από τα σπήλαια του Γερανίου, του Μαύρου Μουρίου και του Καλού Χωραφιού, καθώς 

και τα περισσότερα δείγματα από την Κάρπαθο και την Κάσο. Μια επιπλέον διαίρεση σε δύο υποομάδες 

είναι πιθανή (κίτρινο βέλος), καθώς φαίνεται να ξεχωρίζουν τα δείγματα με πολύ πιο ρηχή γνάθο από 

αυτά με λίγο βαθύτερη. Τα πρώτα αποτελούν δείγματα που από τα προηγούμενα διαγράμματα ανήκουν 

στην κλάση μεγέθους Ι (κυρίως τα δείγματα από Ge I, II, IV, VI, κάποια από τα μικρότερα δείγματα MM 

IV).  Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δείγματα από το Liko και Liko C, τα οποία παρόλο που έχουν δόντια 

της κλάσης μεγέθους II, η γνάθος τους είναι αρκετά πιο ρηχή. Η δεύτερη υποομάδα αποτελείται από 

δείγματα της κλάσης ΙΙ.  Σε γενικές γραμμές στις δύο υποομάδες τοποθετούνται και τα δείγματα της 

Καρπάθου, ενώ αυτά της Κάσου περιορίζονται στην μικρότερη από αυτές, αλλά με χαρακτηριστικά 

λεπτότερη γνάθο. Στην ομάδα πάνω από το μπλε βέλος βρίσκονται κυρίως τα δείγματα που ανήκουν 

στην τρίτη και (πιθανώς) στην τέταρτη ομάδα μεγέθους, από τις θέσεις Καλό Χωράφι, Λικοτιναρά (όλα 

τα επίπεδα), Μαύρο Μουρί III, IV και VII, Παναγία ΙΙ, Ρέθυμνο, Κούμπες ΙΙ, ενώ εμφανίζονται και κάποια 

από τα μεγαλύτερα δείγματα του Γερανίου (σπήλαια I και VI) τα οποία και μορφολογικά ομοιάζουν με 

Διάγραμμα 23: Διάγραμμα διασποράς του Πλάτους και του Ύψους της Κάτω Γνάθου κάτω από το m3 για τα δείγματα Κρήτης, 

Καρπάθου και Κάσου. Δεξιά το αντίστοιχο διάγραμμα από Van der Made (2008). Τα ελάφια Κρήτης, Καρπάθου και Κάσου 

κατανέμονται μεταξύ C. capreolus και D. dama. 
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την κλάση ΙΙΙ. Συγκρίνοντας το σύνολο των γνάθων με το παραπάνω διάγραμμα από Van der Made & 

Tong (2008) παρατηρούμε ότι αυτά εμπίπτουν στην περιοχή των μη παχυοστωτικών ειδών μεταξύ των 

Capreolus, D. dama και C. elaphus. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι τα είδη Καρπάθου και Κάσου, 

καθώς και οι πιο μικρόσωμες κλάσεις των κρητικών ελαφιών έχουν πλήρη επικάλυψη με τα Capreolus 

και D. dama, ενώ οι μεγαλύτερες ομάδες πλησιάζουν τις τιμές του C. elaphus.   

Παρακάτω (Εικόνα 10) παρουσιάζονται οι αντίστοιχες τιμές πλάτους-ύψους κάτω από τα υπόλοιπα 

δόντια της γνάθου.  Παρατηρείται περίπου το ίδιου πρότυπο που σχολιάστηκε προηγουμένως, κατά το 

οποίο οι δύο μικρόσωμες, πολυπληθέστερες ομάδες της Κρήτης και το σύνολο της Καρπάθου 

κατανέμονται σε μια ομάδα με μικρό αλλά εμφανή διαχωρισμό σε δύο μικρότερες, και τα λιγότερα, 

συγκριτικά, δείγματα της τρίτης ομάδας να απομονώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ένα δείγμα από το σπήλαιο Λικοτιναρά, το οποίο φαίνεται να αναγνωρίζεται μια πιθανή 

τρίτης κλάσης μεγέθους καθώς διαχωρίζεται περαιτέρω από τα υπόλοιπα όσο αφορά στην ευρωστία του 

τμήματος της γνάθου που φέρει τους προγομφίους.  

Διάγραμμα 24: Διάγραμμα Διασποράς του Πλάτους και του Ύψους της Κάτω Γνάθου κάτω από το m3 για τα δείγματα Κρήτης, 

Κάσου και Καρπάθου. 



93 
 

 

Ο λόγος μήκους της σειράς προγομφίων προς γομφίων αποτελεί μια πρώτη έκφραση του οικότυπου στα 

Αρτιοδάκτυλα (Mendoza et al. 2002). Από το Διάγραμμα 25 παρατηρούμε ότι ο λόγος αυτός στις 

τέσσερις κλάσεις μεγέθους που προσδιορίζονται κυμαίνεται από 0,53-0,67 στις μικρόσωμες κλάσεις και 

από 0,57-0,71 στις μεγαλύτερες. Ενδιαφέρον είναι ότι τα δείγματα με τις πλέον μεγαλύτερες διαστάσεις 

κυμαίνονται στο μέσο των τελευταίων με 0,61-0,65. Το C. capreolus, ως πιο τυπικό δασικό είδος 

απομακρύνεται εμφανώς από την κατανομή με λόγο 0,73-0,74, ενώ τα D. dama, το οποίο προτιμά 

ελαφρώς πιο ανοιχτά περιβάλλοντα και προτιμά μια πιο μεικτή διατροφή από τα ζαρκάδια, εμφανίζεται 

Εικόνα 10: Διαγράμματα Διασποράς του Πλάτους και του Ύψους της 
Κάτω Γνάθου για τα δείγματα Κρήτης, Κάσου και Καρπάθου. Από 
αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω: Μετρήσεις 
γνάθου κάτω από m2-p2 

D/p2(mm) 

H
/p

2
(m

m
) 
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στην ίδια περιοχή με την μεγαλύτερη κλάση μεγέθους της Κρήτης με λόγο 0,64-0,67. Για ένα ακόμα 

απολιθωμένο νησιωτικό μικρόσωμο είδος της Σικελίας και της Σαρδηνίας, το Praemegaceros cazioti 

(Διάγραμμα 26), παρατηρείται ότι παρόλο το μεγαλύτερο μήκος του οδοντικού τόξου προσεγγίζει τα 

δείγματα της Κρήτης, ο λόγος προγομφίων προς γομφίων βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με τις μικρόσωμες 

κρητικές κλάσεις (0,57-0,62).  

Διάγραμμα 26: Το παραπάνω διάγραμμα με την προσθήκη του επίσης απολιθωμένου, νησιωτικού 

είδους P. cazioti (με πορτοκαλί σημεία στοιχεία από Croitor, 2006) 

Διάγραμμα 25: Διάγραμμα Διασποράς του Μήκους της Σειράς του Οδοντικού Τόξου και του Λόγου Μήκους Σειράς 

Προγομφίων/Γομφίων για τα δείγματα κάτω γνάθων της Κρήτης, Κάσου και Καρπάθου. 
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3. 1.2 Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών – PCA 

Κέρατα 

Το γράφημα Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) που ακολουθεί (Διάγραμμα 27) δημιουργείται από 

επτά μετρήσεις του πρώτου τμήματος των κεράτων, δηλαδή μέχρι τον πρώτο εμπρόσθιο κλάδο 

προκειμένου να συμπεριληφθούν όλοι οι μορφότυποι ακόμα και τα κέρατα των ειδών C. ropalophorus 

και C. listeri που χαρακτηρίζονται από ένα και μόνο κλάδο. Οι δύο πρώτοι παράγοντες ερμηνεύουν 

σχεδόν το σύνολο της μεταβλητότητας (αθροιστικά περίπου το 92%). Συγκεκριμένα, ο οριζόντιος άξονας 

(PC1) συσχετίζεται σημαντικά και θετικά με το μήκος της βάσης (Lba). Ο κάθετος (PC2) συσχετίζεται 

θετικά με όλες τις παραμέτρους, που αφορούν τις ζευγαρωτές, κάθετες διαμέτρους του κερατοφόρου, 

του ρόδακα και της βάσης.  Με εξαίρεση το κέρατο του γιγαντιαίου κρανίου «Μ» (μαύρος αστερίσκος 

στο πάνω αριστερά τμήμα του διαγράμματος), τα λοιπά κέρατα των μικρόσωμων κλάσεων 

παρουσιάζουν μια σχετική ομοιογένεια, γεγονός που αντανακλά την ομοιότητα τους σε όγκο.  Το είδος 

C. devosi φαίνεται επίσης να περιορίζεται στο πλέον αριστερό τμήμα του συστήματος αξόνων, χωρίς 

όμως ιδιαίτερη έμφαση. Κατά τα άλλα, είναι εμφανής η διάκριση των ελαφιών της Κρήτης και της 

Καρπάθου. Μάλιστα τα δεύτερα φαίνεται να διαχωρίζονται επιπλέον σε δύο μορφότυπους.  

Σύμφωνα με τον Kuss (1975), η ελαφοπανίδα της Καρπάθου διακρίνεται σε δύο είδη, κυρίως από την 

μορφολογία και τον όγκο των κεράτων τους. Η διάκριση αυτή παρατηρείται και στο παρακάτω 

διάγραμμα PCA ανάλυσης (Διάγραμμα 28), το οποίο σχηματίστηκε από δεκαπέντε μετρήσεις των 

C. devosi 

C. cf devosi 

C. devosi holotype/paratype 

C. listeri 

C. listeri holotype/paratype 

C. reumeri  

C. cf reumeri  

C. reumeri holotype/paratype 

C. ropalophorus 

C. ropalophorus paratype 

M Skull 

Crete 

Karpathos 

 

Διάγραμμα 27: Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών για επτά χαρακτήρες των κεράτων Κρήτης και Καρπάθου. Με μαύρο κύκλο 

παρουσιάζονται τα δείγματα της Κρήτης για να οποία δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση. 
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κεράτων μέχρι τον δεύτερο εμπρόσθιο κλάδο. Τα δείγματα με διαφορετικούς συμβολισμούς (κλειστοί 

και ανοιχτοί κύκλοι) αποτελούν τους δύο διαφορετικούς μορφότυπους που αναγνωρίστηκαν μέσω της 

μορφολογικής ανάλυσης στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Παρατηρείται ότι σε γενικές γραμμές οι 

δύο μορφότυποι διαχωρίζονται και από την ανάλυση PCA. Οι δύο άξονες ερμηνεύουν αθροιστικά 

περίπου το 85% της συνολικής μεταβλητότητας. Ο οριζόντιος άξονας, κατά μήκος του οποίου 

διαχωρίζονται οι δύο ομάδες, συσχετίζεται θετικά με το ύψος του πρώτου (H/a1) και του δεύτερου 

κλάδου (H/a2) και λιγότερο με την απόσταση μεταξύ πρώτου και δεύτερου κλάδου (Ls1). Αντίθετα, ο 

κάθετος άξονας (PC2) συσχετίζεται αρνητικά κυρίως από  την απόσταση μεταξύ του πρώτου και του 

δεύτερου κλάδου (Ls1). Κατά μήκος του οριζόντιου άξονα παρατηρείται διάκριση μεταξύ δύο ομάδων 

(κόκκινοι ανοιχτοί και κλειστοί κύκλοι), ενώ το μόνο δείγμα της Κάσου (μωβ κλειστός κύκλος) 

απομακρύνεται στο κάτω ήμισυ του διαγράμματος. 

 

Κράνια 

Η παρουσία πολύ μικρού αριθμού δειγμάτων, τα οποία στην πλειονότητά τους αποτελούνται από 

θραύσματα δυσχεραίνει τη χρήση της πλειονότητας των κρανιακών χαρακτήρων στη δημιουργία PCA 

γραφημάτων. Στο παρακάτω Διάγραμμα 29 δίνεται η γραφική απεικόνιση της ανάλυσης για μόλις πέντε 

Διάγραμμα 28: Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών για 15 χαρακτήρες στα κέρατα των ελαφοειδών της Καρπάθου. Με κόκκινο 

κλειστό κύκλο τα δείγματα «cerigensis», με ανοιχτό τα «pigadiensis», με μωβ κλειστό κύκλο το δείγμα από Κάσο και με ανοιχτό 

ρόμβο τα αντίστοιχα αρσενικά C. capreolus. 
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μεταβλητές. Οι δύο πρώτοι παράγοντες τροφοδοτούν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής 

μεταβλητότητας (~ 92%). Για τον πρώτο άξονα (PC1) δεν εμφανίζεται ιδιαίτερος συσχετισμός με κάποια 

από τις εξεταζόμενες κρανιακές παραμέτρους (γενικά θετική συσχέτιση με όλες). Εξαίρεση ίσως αποτελεί 

το μέγιστο νευροκρανιακό πλάτος (BNr), το οποίο εμφανίζει ελαφρώς πιο σημαντική συμμετοχή. 

Αντίθετα, ο δεύτερος άξονας συντίθεται (αρνητικά) από το ελάχιστο πλάτος προσωπικού οστού (BFr). Σε 

γενικές γραμμές το σύνολο των κρανίων ομαδοποιείται στο κέντρο των αξόνων (πορτοκαλί κλειστοί 

κύκλοι), και δεν είναι εύκολη η διάκριση ομάδων. Ωστόσο, τα τρία μεγαλύτερα κρανία («Μ», FS38/25 

και Rethymnon Area, στο διάγραμμα σημειώνονται με *) παρατηρούνται στο δεξιό τεταρτημόριο, σε 

αρκετά μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα. Μεταξύ των δύο ομάδων, παρ’ αυτά τοποθετούνται οι 

ολότυποι της δεύτερης κλάσης μεγέθους (κόκκινα κλειστά τετράγωνα) κάτι που υποδεικνύει πιθανώς 

έναν μικρό βαθμό διάκρισης. Στο αριστερό τεταρτημόριο τοποθετείται το C. capreolus (ανοιχτός ρόμβος) 

και σε κοντινή απόσταση το κρανίο της Κάσου (μωβ ανοιχτός κύκλος). Το κρανίο της Καρπάθου (μπλε 

ανοιχτός κύκλος) τοποθετείται σε μικρή απόσταση με την ομοιογενή ομάδα της Κρήτης, μαζί με το D. 

dama. Να σημειωθεί ότι το κρανίο του C. listeri φαίνεται να διατηρεί σημαντική απόσταση από τα 

υπόλοιπα λόγω της μικρής αλλοίωσης του προσωπικού οστού που πιθανώς να επηρεάζει την μέτρηση 

του πλάτους του. 

«Μ» Skull 

Διάγραμμα 29: Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών για 5 χαρακτήρες του κρανίου στα ελαφοειδή Κρήτης, Κάσου και Καρπάθου. Με 

πορτοκαλί κλειστό κύκλο τα αγνωστα δείγματα της Κρήτης, με κόκκινο κλειστό τετράγωνο οι ολότυποι της κλάσης ΙΙ, με αστερίσκο 

τα τρία μεγαλύτερα κρητικά κρανία, με μωβ ανοιχτό κύκλο το δείγμα από Κάσο, με μπλε το δείγμα από Κάρπαθο , με ανοιχτό 

τετράγωνο το αρσενικό D. dama  και με ρόμβο τo αρσενικό C. capreolus. 
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Κάτω Γνάθος – Δόντια 

Στο πρώτο δυσδιάστατο γράφημα των δύο πρώτων σημαντικότερων συνιστωσών (Διάγραμμα 30) η 

ανάλυση αφορά δεκατρείς χαρακτήρες των οδοντικών στοιχείων της. Γενικά, παρατηρείται ότι δεν 

υπάρχει ομοιογένεια των δειγμάτων και δημιουργείται μία σχετικά ευκρινής ομαδοποίηση. Ο πρώτος 

(οριζόντιος) άξονας συμμετέχει στο μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικά ερμηνευμένης μεταβλητότητας 

(περίπου 87%), συσχετίζεται θετικά με όλες τις παραμέτρους, αλλά κυρίως με τα συνολικά μήκη του 

οδοντικού τόξου (Lp2-m3), της σειράς των προγομφίων (Lp2-p4) και της σειράς των γομφίων (Lm1-m3). 

Αντίστοιχα, ο άξονας της PC2 βρέθηκε να συσχετίζεται αρνητικά με το μήκος της σειράς των προγομφίων 

(Lp2-p4) και θετικά με το μήκος της σειράς των γομφίων (Lm1-m3). Οι κλάσεις μεγέθους φαίνεται να 

διαχωρίζονται κατά μήκος του οριζόντιου άξονα, καθώς η μικρόσωμη κλάση (+) κατανέμεται στο 

αριστερό τμήμα του διαγράμματος, ενώ η μεγαλύτερη κλάση (*) τοποθετείται αντιδιαμετρικά στο δεξί 

τμήμα, μαζί με δύο φύλα του είδους D. dama (ανοιχτό τρίγωνο θηλυκό, ανοιχτό τετράγωνο αρσενικό). Η 

ενδιάμεση κλάση (κλειστός κύκλος) βρίσκεται στο κέντρο των δύο, ενώ τα ελάφια της Καρπάθου 

(ανοιχτός μπλε κύκλος) και της Κάσου (ανοιχτός μωβ κύκλος) αλληλεπικαλύπτονται με αυτήν.  

Διάγραμμα 30: Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών για 13 χαρακτήρες των οδοντικών στοιχείων της κάτω γνάθου Κρήτης, Κάσου, 

Καρπάθου. Με + η μικρόσωμη κλάση, με κόκκινο κλειστό κύκλο οι ενδιάμεσες, και με * οι μεγαλύτερες. Ανοιχτό τρίγωνο και 

τετράγωνο τα θηλυκά και αρσενικά άτομα του D. dama, με ρόμβο τα αρσενικά C. capreolus. Με μπλε ανοιχτό κύκλο της 

Καρπάθου, με μωβ της Κάσου. 
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Στο διάγραμμα (Διάγραμμα 31) που ακολουθεί δίνεται η PCA ανάλυση επτά χαρακτήρων (L p2-m3, Lp2-

Lm3, Wp2-Wm3) που αφορούν τους προγομφίους της κάτω γνάθου για τα δείγματα της Κρήτης, Κάσου 

και Καρπάθου. Σχηματίζονται δύο παράγοντες, που ερμηνεύουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής 

μεταβλητότητας (αθροιστικά περίπου 87%). Ο πρώτος άξονας (PC1) συσχετίζεται σημαντικά (θετικά) με 

το συνολικό μήκος της σειράς των προγομφίων (Lp2-p4). Ο δεύτερος συσχετίζεται αρνητικά με το ίδιο 

μήκος προγομφίων (Lp2-p4) και θετικά με το πλάτος του κάθε δοντιού (Wp2, Wp3, Wp4). Γενικά η 

κατανομή ομοιάζει και πάλι με την εικόνα των παραπάνω διαγραμμάτων διασποράς, αφού διαχωρίζει 

εμφανώς τα δείγματα των μικρόσωμων κλάσεων στο αριστερό μισό των αξόνων, πλάι στα D. dama, ενώ 

οι δύο μεγαλύτερες κλάσεις κατανέμονται στο αριστερό μισό. Η πρώτη κλάση μεγέθους κατανέμεται στο 

πλέον αριστερό τμήμα, ενώ η δεύτερη περιορίζεται στο κέντρο του διαγράμματος, κοντά στο C. 

capreolus.  Τα δείγματα της Καρπάθου δεν φαίνονται να διαχωρίζονται με κάποιο τρόπο από αυτά της 

Κρήτης, αλλά αντίθετα συμπίπτουν με την κλάση μεγέθους ΙΙ, με δύο δείγματα να πλησιάζουν 

περισσότερο την τρίτη. Τα δύο δείγματα της Κάσου φαίνεται να πλησιάζουν την μικρότερη κλάση 

μεγέθους.  

Το επόμενο διάγραμμα PCA ανάλυσης περιλαμβάνει δώδεκα χαρακτήρες που αφορούν αποκλειστικά 

την γνάθο (Διάγραμμα 32).  Οι δύο πρώτοι παράγοντες εκφράζουν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής 

μεταβλητότητας (περίπου 88%). Ο πρώτος άξονας (PC1) συσχετίζεται θετικά με όλες τις μελετούμενες 

Διάγραμμα 31: Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών για 7 χαρακτήρες των προγομφίων της κάτω γνάθου Κρήτης, Κάσου, Καρπάθου. 

Με + η μικρόσωμη κλάση, με πορτοκαλί κλειστό κύκλο οι ενδιάμεσες, και με * οι μεγαλύτερες. Με ανοιχτό τρίγωνο και τετράγωνο 

τα θηλυκά και αρσενικά άτομα του D. dama, με ρόμβο τα αρσενικά C. capreolus. Με μπλε ανοιχτό κύκλο της Καρπάθου, με μωβ 

της Κάσου. 
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παραμέτρους, κυρίως όμως με το ύψος του οριζόντιου κλάδου της γνάθου κάτω από κάθε δόντι (H/p2-

H/m3). Ο δεύτερος συσχετίζεται αρνητικά με τις προαναφερόμενες μετρήσεις μέχρι το m1 και θετικά με 

το ύψος κάτω από τα m2 και m3 και το πλάτος του οριζόντιου κλάδου της γνάθου κάτω από κάθε δόντι 

(D/p2-D/m3). Παρατηρείται παρόμοια κατανομή με τα παραπάνω διαγράμματα. Αυτή τη φορά όμως 

δείγματα που ορίστηκαν ως τα πλέον μικρότερων διαστάσεων (+) φαίνεται να περιορίζονται στο 

αριστερό ήμισυ του συστήματος αξόνων, τα ενδιάμεσου μεγέθους (κλειστός πορτοκαλί κύκλος) στο 

κέντρο, και τα μεγαλύτερων διαστάσεων (*) στο δεξί πλέον ήμισυ. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση αποτελεί 

και ο περιορισμός του συνόλου των δειγμάτων της Καρπάθου (ανοιχτός μπλε κύκλος) και των δύο 

δειγμάτων από την Κάσο (ανοιχτός μωβ κύκλος) στο αριστερό ήμισυ, στην περιοχή αλληλοεπικάλυψης 

των μικρόσωμων κλάσεων.  Τα δύο είδη αναφοράς, το C. capreolus (ανοιχτός ρόμβος) και D. dama 

(ανοιχτό τρίγωνο και τετράγωνο) βρίσκονται επίσης στο ήμισυ αυτό, με το πρώτο να απομακρύνεται 

πολύ περισσότερο από το σύνολο των μελετημένων δειγμάτων.  

Διάγραμμα 32: Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών για 12 χαρακτήρες των κάτω γνάθων για τα δείγματα Κρήτης, Κάσου και Καρπάθου. 

Με + η μικρόσωμη κλάση, με πορτοκαλί κλειστό κύκλο οι ενδιάμεσες, και με * οι μεγαλύτερες. Με ανοιχτό τρίγωνο και τετράγωνο 

τα θηλυκά και αρσενικά άτομα του D. dama, με ρόμβο τα αρσενικά C. capreolus. Με μπλε ανοιχτό κύκλο της Καρπάθου, με μωβ 

της Κάσου 
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3. 2. Μορφολογική Ανάλυση 

3. 2. 1. Κέρατα 

Κρήτη 

Η ελαφοπανίδα της Πλειστοκαινικής Κρήτης αποτελείται μέχρι στιγμής από 8 μορφότυπους-είδη 

ελαφιών από τα οποία μόνο για τα δύο (πλέον τέσσερα, βλ. Van der Geer 2018) πιο μικρόσωμα είναι 

γνωστή η μορφολογία των κεράτων τους (Εικόνα 11 και Εικόνα 11). Αυτά (C. ropalophorus, C. devosi, C. 

listeri, C. reumeri και όλες οι ποικιλίες τους) χαρακτηρίζονται από ένα σύνολο κοινών στοιχείων: λεία 

επιφάνεια με υποτυπώδεις αυλακώσεις, λοξή τοποθέτηση στο κερατοφόρο, σε σχεδόν οριζόντιο 

επίπεδο με το κρανίο (Εικόνα 12), κατά κανόνα απουσία υποπλασμένου βασικού (υπερόφρυου) κλάδου, 

εμφάνιση υπερβασικού (πρώτου) κλάδου σε αρκετή απόσταση από τον ρόδακα, πιθανή ύπαρξη 

οπίσθιου κλάδου. Εξαίρεση σε αυτή την μορφή αποτελούν ένας μικρός αριθμός δειγμάτων, τα οποία 

διαθέτουν έναν υποπλασμένο βασικό κλάδο, είτε πολύ μικρού μήκους, είτε σε υποπλασμένη κατάσταση. 

Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ανεξάρτητο από το είδος και την θέση, καθώς εμφανίζεται σε δείγματα C. 

devosi, C. reumeri, C. cf reumeri, αλλά και κέρατα νεαρότερων σταδίων. Η ποικιλομορφία του 

παρουσιάζεται και σε άλλες απολιθωμένες μορφές, κυρίως του γένους Praemegaceros (P. verticornis, P. 

dawkinsi, P. c. cazioti, P, solilhacus, βλ Croitor et al. 2006, Vislobokova 2013), χωρίς όμως να αποτελεί 

στοιχείο διαφοροποίησης. Πιθανώς, όπως αναφέρει και η Van der Geer (2018) αποτελεί ένα αρχαϊκό 

χαρακτηριστικό των κρητικών πληθυσμών, καθώς από τα δείγματα του σπηλαίου Λικοτιναρά 

εμφανίζεται μόνο σε εκείνα που βρέθηκαν σε κατώτερα των 75mm στρώματα. Το στέλεχος του μετά τον 

πρώτο κλάδο καμπυλώνει προς τα πίσω και ξανά προς τα εμπρός στο ύψος του οπίσθιου κλάδου, με 

Εικόνα 12: Σκελετός C. ropalophorus με κέρατα 
σε οριζόντια διάταξη. Τροποποίηση εικόνας από 
Van der Geer (2018). 

Εικόνα 11: Κέρατα Candiacervus. a, b): 
C. cf reumeri από Σπήλαιο Simonelli 
(από Malatesta 1980 και Vislobokova 
2013) και Καλό Χωράφι (AMPG(V) 
2138), c) C. listeri από Καλό Χωράφι 
(AMPG(V) 2106) d) C. devosi από 
σπήλαιο Λικοτιναρά (AMPG(V) 1733) 
(από Van der Geer) 
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προσανατολισμό σχεδόν κάθετα στο επίπεδο του κρανίου.  Όταν υπάρχει οπίσθιος κλάδος, αυτός είναι 

μικρότερος είτε σε μήκος είτε σε διάμετρο, δίνοντας την εντύπωση ότι το βασικό μήκος του κέρατου 

αναπτύσσεται μέσω του εμπρόσθιου στελέχους, ακόμα και αν αυτό είναι σχετικά λιγότερο ανεπτυγμένο.  

Το αρχέτυπο αυτό ομοιάζει με το βασικό μορφολογικό πρότυπο που χαρακτηρίζει το σύνολο των 

Πλειστοκαινικών, μεγαλόσωμων, κεντροευρωπαϊκών ειδών του γένους Praemegaceros. Το εγγύς τμήμα 

που περιλαμβάνει τον πρώτο εμπρόσθιο κλάδο αναπτύσσεται σχεδόν προς τα έξω, σχεδόν σε οριζόντιο 

επίπεδο. Παρουσία οπίσθιου κλάδου, αυτός αναπτύσσεται στο ίδιο επίπεδο με το εγγύς τμήμα, ενώ ένας 

δεύτερος εμπρόσθιος κλάδος αναπτύσσεται προς τα πάνω και κάθετα στο εγγύς τμήμα. Στα περισσότερα 

είδη (P. verticornis, P. pliotarandoides, βλ Croitor 2006a, 2018, Croitor & Kostopoulos 2004, Vislobokova 

2013, Εικόνα 14 και Εικόνα 13) ο κλάδος αυτός αποτελεί και το τελικό τμήμα του κεράτου με επιπλέον 

πλατύνσεις (palmation) ή διακλαδώσεις. Η κάθετη διάταξη μεταξύ εγγύς και τελικού τμήματος έδωσε 

και το αρχικό όνομα του γένους Orthogonoceros Kahlke, 1956 (Vislobokova, 2013). Συγκρινόμενα με τα 

κρητικά δείγματα, το P. verticornis του Μέσου Πλειστοκαίνου φυσιολογικά δεν διαθέτει βασικό 

(υπερόφρυο) κλάδο, ενώ σχεδόν πάντα αναπτύσσει έναν δεύτερο εμπρόσθιο κλάδο, και ευρεία 

πλάτυνση (palmation) στο τελικό του άκρο. Από την άλλη, το P. pliotarandoides του Κατώτερου 

Πλειστοκαίνου εμφανίζει συχνά υποπλασμένο υπερόφρυο κλάδο, έναν μόνο εμπρόσθιο κλάδο και 

τελικό άκρο που αναπτύσσει επιπλέον διακλαδώσεις με σχετικά στρογγυλή διατομή.  
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Εικόνα 14: Praemegaceros verticornis (Dawkins, 1872): a) Μουσείο Weimar, no. Suss 3552, κρανίο με κέρατα, Γερμανία, Süssenborn; 

Μέσο Πλειστόκαινο (από Azzaroli and Mazza, 1993); b) NHML, no. M. 11352, κρανίο με κέρατα; Μ. Βρετανία, Pakefield; Μέσο 

Πλειστόκαινο (από Harmer, 1899). Τροποποίηση εικόνας από Vislobokova (2013) 

Εικόνα 13: Κέρατα P. (Orthogonoceros) 

pliotarandoides (De Alessandri, 1903) 

από διαφορετικές θέσεις της Ευρώπης: 

Πάνω: Ρωσία, Psekups-Saratovskaja 

(απόδοση από Radulesco & Samson 

1967 και Croitor 2006); Πάνω δεξιά: 

Ολότυπος από την Ιταλία, Cortiglione 

Monferrato(απόδοση από Croitor 

2006); Κάτω δεξιά: Ελλάδα, 

Αλιάκμονας, Κατώτερο Πλειστόκαινο 

(Τροποποίηση εικόνων από Croitor 

2018) 
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Ένα μεγάλο μέρος των δειγμάτων των κεράτων της Κρήτης ανήκει στην ομάδα μεγέθους ΙΙ, στην οποία 

παρατηρείται έντονη ποικιλομορφία και διαφοροποιήσεις από το αρχικό αυτό πρότυπο. Παρακάτω 

γίνεται αναφορά στην περιγραφή των τριών χρονοειδών κατά Van der Geer (2018). 

Μια μικρή ομάδα (Εικόνα 15a, Van der Geer, 2018) περίπου 10 δειγμάτων, από τα οποία μόλις ένα είναι 

πλήρες και δύο βρίσκονται προσκολλημένα σε κρανίο, χαρακτηρίζονται από έναν διπλό πρώτο κλάδο, 

στη θέση του απλού. Ο εξωτερικός κλάδος ομοιάζει με τον απλό ο οποίος εκφύεται εξωτερικά και 

καμπυλώνει προς τα μέσα. Το υπόλοιπο κύριο στέλεχος αναπτύσσεται ως δεύτερος εμπρόσθιος κλάδος 

σχεδόν κάθετα στο επίπεδο του κρανίου ενώ ένας μικρός οπίσθιος κλάδος συνήθως εκφύεται λίγο πριν. 

Σύμφωνα με την Van der Geer (2018), η ποικιλία αυτή αναφέρεται στο χρονοείδος C. devosi. Μια 

μικρότερη ομάδα πέντε εγγύς θραυσμάτων με επιπλέον διακλάδωση στον μοναδικό πρώτο κλάδο, 

τοποθετείται στην ομάδα C. cf devosi. Διακλαδώσεις στο άκρο του κλάδου συμβαίνουν συχνά ως 

αποτέλεσμα επούλωσης μετά από τραυματισμό του αναπτυσσόμενο (velvet stage) κέρατου (Goss 1983). 

Πιθανώς λοιπόν οι μορφές του C. cf devosi να αποτελούν τέτοιες περιπτώσεις. 

Η επόμενη ομάδα αποτελείται από δείγματα του είδους C. listeri (Εικόνα 15b, Van der Geer, 2018). Στην 

πλειοψηφία τους διαθέτουν έναν μοναδικό, πρώτο κλάδο, ενώ το υπόλοιπο στέλεχος καμπυλώνει 

οπίσθια και στη συνέχεια εμπρόσθια, σχηματίζοντας το χαρακτηριστικό λυροειδές σχήμα τους με 

συνολικό μήκος περίπου 60-70cm. Επιπλέον ποικιλίες του είδους αυτού παρουσιάζουν και πάλι οπίσθιο 

κλάδο και συνήθως έχουν μικρότερο συνολικό μήκος, ενώ η οπίσθια πλευρά του κέρατου είναι συνήθως 

ευθύγραμμη και όχι λυροειδής, με τον τελικό κλάδο σε λίγα δείγματα να παρουσιάζει μια υποτυπώδη 

πλάτυνση.  

a 

b 

c 

Εικόνα 15: Τα τρία χρονοείδη της κλάσης μεγέθους ΙΙ, όπως διακρίνονται από Van der 

Geer (2018). a) C. devosi, b) C. listeri, c) C. reumeri. Εικόνες τροποιποιημένες από Van 

der Geer (2018). 

a 

b 

c 
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Το τρίτο και τελευταίο είδος της κλάσης μεγέθους ΙΙ, C. reumeri (Εικόνα 15c, Van der Geer 2018), 

αποτελείται από κέρατα μεγάλης ποικιλομορφίας. Το βασικό πρότυπο διαθέτει δύο εμπρόσθιους 

κλάδους και έναν οπίσθιο, όλοι κατανεμημένοι σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, με οξύληκτο τελικό άκρο 

που κατευθύνεται προς τα επάνω και κάθετα στο επίπεδο του κρανίου. Τόσο τα τμήματα του κέρατου 

μεταξύ των κλάδων, όσο και ο οπίσθιος κλάδος αναπτύσσονται σε μια ευθεία. Ποικιλίες αυτής της 

μορφής (C. cf reumeri) δεν διαθέτουν δεύτερο κλάδο και χαρακτηρίζουν, στην πλειοψηφία τους, τα 

ευρήματα του σπηλαίου Simonelli. Τις δύο αυτές μορφές σύμφωνα με την Van der Geer (2018) ενοποιεί 

η ευθύγραμμη διευθέτηση των τμημάτων και του οπίσθιου κλάδου. Δείγματα με ευθύγραμμη οπίσθια 

πλευρά έχουν τοποθετηθεί στο είδος C. listeri ως ποικιλίες αυτού, παρά την εξαιρετική ομοιότητά τους. 

Το δείγμα με κωδικό AMPG(V) 2107 (Εικόνα 15b.3) διαθέτει έντονα συμπιεσμένο δεύτερο κλάδο με 

οδοντωτά όρια, δίνοντας την εικόνα υποπλασμένης πλάτυνσης. Παρόμοια πλάτυνση όμως 

παρουσιάζουν δείγματα του σπηλαίου Simonelli τα οποία 

τοποθετούνται στο είδος C. cf reumeri (Εικόνα 11). Αντίστοιχα, 

τα δείγματα με κωδικούς AMPG(V) 2137 (Εικόνα 16) (C. listeri, 

Rethymnon Area) και AMPG(V) 2125 (C. cf reumeri, Περιστέρι ΙΙ) 

έχουν εντυπωσιακή ομοιότητα στη βασική δομή τους. Είναι 

φανερό επομένως πως η ευθύγραμμης δομής ποικιλία του C. 

listeri ομοιάζει σε μεγάλο βαθμό και είναι μάλλον ασφαλής η 

τοποθέτησή τους στο είδος C. cf reumeri. Αναλόγως, αγνοώντας 

τον διπλό εμπρόσθιο κλάδο των δειγμάτων του C. devosi η 

βασική δομή περιλαμβάνεται επίσης στην παραπάνω 

περιγραφή. Έτσι, η γενικευμένη μορφή του είδους C. reumeri 

φαίνεται να περιγράφει ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο 

δειγμάτων τα οποία διαχωρίζονται σε τρία είδη.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16: Δείγματα AMPG(V)2137 (δεξιά) και 

AMPG(V) (αριστερά) που ανήκουν στα είδη C. 

listeri και C. cf reumeri αντίστοιχα. 
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Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα κέρατα του είδους C. ropalophorus (κλάση μεγέθους Ι, Εικόνα 19). Σε 

αντίθεση με την κλάση μεγέθους ΙΙ, το είδος αυτό χαρακτηρίζεται από μεγάλου μήκους (77cm μέγιστη 

πλήρης μέτρηση) κέρατα, τα οποία καταλήγουν σε ροπαλόμορφο άκρο. Η περιγραφή της 

χαρακτηριστικής μορφολογία τους πραγματοποιήθηκε από μόλις δύο ολοκληρωμένα ευρήματα. Το 

πρώτο αποτελεί τον παράτυπο του είδους (κωδ. RGM 438460), και ως τέτοιος διατηρεί ένα υγιές και 

ακέραιο σχήμα. Το δεύτερο (κωδ. AMPG(V) 560) παρουσιάζεται έντονα καμπύλο και ισχνό, τόσο σε όλο 

του το μήκος, όσο και στην ροπαλόμορφη κατάληξη, όπως και πολλά από τα υπόλοιπα σωζώμενα τελικά 

άκρα που έχουν βρεθεί (AMPG(V) 2133, K.C. 65 a&b, Van der Geer 2018, Ge4-3519, Ge4-3521, De Vos 

1984). Πέραν των δειγμάτων αυτών, άλλες καταγραφές του συγκεκριμένου μορφότυπου αποτελούνται 

μόνον από θραύσματα, κυρίως του ενδιάμεσου μακρού στελέχους (7 θραύσματα από Van der Geer 

2018) και τελικά τμήματα της ροπαλόμορφης κατάληξης (5 θραύσματα από Van der Geer 2018). Στο 

υλικό της παρούσας εργασίας προσδιορίστηκαν επιπλέον 14 ενδιάμεσα τμήματα, εκ των οποίων τα 4 

πιθανώς αποτελούν τελικά τμήματα (όλα από τη θέση Καλό Χωράφι, Εικόνα 19), πέραν των ήδη 

καταγεγραμμένων, τα οποία βρέθηκαν και επιβεβαιώθηκαν. Παρατηρήθηκε όμως μεγάλη δυσκολία 

στην διάκριση μεταξύ των μορφών του C. ropalophorus και C. listeri. Εγγύς δείγματα με λυροειδή δομή 

και εμπρόσθιο κλάδο σε απόσταση από τη βάση πάνω από 45mm, αλλά με σπασμένο το τελικό άκρο του 

κέρατου, αποδείχθηκε αδύνατο να τοποθετηθούν στη μια ή την άλλη ομάδα, καθώς το διακριτικό 

 Εικόνα 19: Παράτυποι 
κεράτων του είδους C. 
ropalophorus. 
Τροποποίηση εικόνας 
από Van der Geer 
(2018). 

Εικόνα 19: Ενδιάμεσα και τελικά θραύσματα κεράτων του είδους C. 

ropalophorus. Στα αριστερά διακρίνεται το χαρακτηριστικό 

κυματοειδές σχήμα που αναπτύσσεται στα τελικά στάδια ζωής ενός 

ατόμου. Κλίμακα 10cm. 

Εικόνα 19: 3D Απεικονίσεις των 
παράτυπων για τα κέρατα των 
ειδών C. ropalophorus (αριστερά, 
Leiden) και C. listeri (δεξιά, 
Αθήνα). Τροποποίηση εικόνων 
από Van der Geer (2018). 
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χαρακτηριστικό της τελικής κατάληξης δεν διασώζεται. Έτσι η μόνη βέβαιη καταγραφή του είδους C. 

ropalophorus από το υλικό των κεράτων αποτέλεσαν τα ροπαλόμορφα άκρα. Ακόμα, η ομοιότητα των 

λυροειδών κεράτων του C. ropalophorus και του C. listeri (Εικόνα 19) πιθανώς να φανερώνει μια πολύ 

πιο συγγενική σχέση, χωρίς να απορρίπτει και το γεγονός να αποτελούν ποικιλίες του ίδιου είδους. 

Συνεπώς, η ποικιλομορφία των κεράτων των κρητικών ελαφοειδών είναι εμφανής, διαθέτουν όμως όλα 

ένα αυστηρά κοινό πρότυπο, το οποίο φαίνεται να διατηρείται και σε μεγαλύτερα, ηπειρωτικά και -

πιθανώς- προγονικά είδη. Δεδομένου μάλιστα ότι η ποικιλομορφία αυτή εμφανίζεται στο απομονωμένο 

και περιορισμένο χωρικά περιβάλλον της Κρήτης, είναι μάλλον πιο ασφαλές να υποθέσουμε ότι αποτελεί 

έκφραση λιγότερων των τεσσάρων ειδών. Απουσία όμως περαιτέρω πληροφόρησης σχετικά με την 

χρονολόγηση των θέσεων εύρεσης των δειγμάτων, είναι αδύνατον να απορρίψουμε το ενδεχόμενο η 

ποικιλομορφία αυτή να οφείλεται σε πιθανή χρονική διαδοχή διαφορετικών, ελάχιστα 

διαφοροποιημένων ποικιλιών. Ακόμα και στην περίπτωση που οι πληθυσμοί ήταν πράγματι σύγχρονοι 

όμως, ο έντονος νησιωτισμός που υφίσταντο πιθανώς να είναι αποτέλεσμα αυτής της ποικιλομορφίας.  
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Ειδικές Αναφορές 

Ανάμεσα στα δείγματα κεράτων των κρητικών ελαφοειδών που μελετήθηκαν είναι σημαντικό να 

αναφερθούν δύο δείγματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, τα οποία ξεχωρίζουν για την μοναδική 

μορφολογία τους. 

Το πρώτο αναφέρεται στα κέρατα (κωδικός «21.7.3.609», Εικόνα 20) του κρανίου «Μ», ενός τμήματος 

που προέρχεται από το μεγαλύτερο κρανιακό δείγμα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα. Το τμήμα αυτό 

φαίνεται να διαφέρει κατά μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα σε διαστάσεις, και πιθανώς ανήκει σε 

μεγαλύτερη κλάση μεγέθους από αυτά. Επιπλέον, η ιδιαίτερη μορφολογία των διασωζόμενων τμημάτων 

των κεράτων του ελαφοειδούς διαφέρει εντυπωσιακά από τους γνωστούς μορφότυπους των 

μικρόσωμων κρητικών ελαφοειδών. Διατηρούνται μόνο τα εγγύς τμήματα των δύο ογκωδών κεράτων, 

τα οποία φαίνεται να αναπτύσσονται προς τα επάνω και πίσω, σε αντίθεση με τα οριζόντιας ανάπτυξης 

κέρατα των μικρόσωμων ομάδων. Το αριστερό και καλύτερα διατηρημένο κέρατο (μήκος: 121,96mm) 

αποτελείται στρογγυλής διατομής ρόδακα (DAPbu: 67,57, DTbu: 61,74mm) και ελαφρύ pearl. Σε πολύ 

μικρή απόσταση από τη βάση (50,35mm) εκφύονται τρεις κλάδοι, σε τριγωνική διάταξη. Ο πρώτος 

κλάδος στρογγυλής διατομής βρίσκεται εγγύτερα της βάσης σε απόσταση 47,12mm, ενώ με βάση το 

αριστερό, καλύτερα διατηρημένο τμήμα, ακολουθούν ακριβώς από πάνω και σε τριγωνική διάταξη δύο 

ακόμα κλάδοι, πανομοιότυποι με τον πρώτο (ύψος εκφύσεως του εξωτερικού κλάδου: 69,8mm, του 

εσωτερικού: 79,33mm). Και οι τρεις κλάδοι διακόπτονται πολύ σύντομα (μήκος κλάδων αριστερού 

κέρατου: 31,4mm, 54, 38mm και 30,8mm), αλλά από την κατάσταση των εγκάρσιων διαστάσεών τους 

Εικόνα 20: Κρανίο "Μ". Διακρίνονται οι τρεις κλάδοι σε τριγωνική διάταξη από το 
ίδιο σημείο και η στρογγυλή διατομή του κύριου σώματος. Κλίμακα: 10cm 
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φαίνεται ότι διέθεταν πολύ μεγαλύτερο μήκος. Πάνω από την 

τριπλή διακλάδωση το κέρατο συνεχίζει με το επίσης στρογγυλής 

διατομής δεύτερο τμήμα που διακόπτεται σε απόσταση 64,77mm 

από αυτόν. Οι διαστάσεις του δεύτερου τμήματος είναι: DAPp2: 

32,53, DTp2: 35,51. Το δεξί κέρατο έχει παρόμοια μορφολογία, με 

διαστάσεις ρόδακα: DAPbu: 65,14, DTbu:59,08. Από το υπόλοιπο 

διασώζεται μόνο ο εγγύτερος πρώτος κλάδος σε απόσταση από 

τη βάση 48,56mm. 

Η Van der Geer (2018), αναφερόμενη στο ίδιο δείγμα το τοποθετεί 

στο είδος C. rethymnensis, δηλαδή στον μορφότυπο IV, χωρίς 

όμως περαιτέρω εξήγηση. Από τη βιομετρική ανάλυση των 

διαστάσεων του διασωζώμενου κρανίου φαίνεται να ανήκει πράγματι σε αυτήν την κλάση μεγέθους, 

λόγω έλλειψης περισσότερων δειγμάτων όμως, δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης. Η 

μορφολογία των κεράτων αυτών δεν παραπέμπει άμεσα σε κανένα γνωστό γένος ελαφοειδών.  

Οι Capasso Barbato και Petronio (1986) βασιζόμενοι στην ομοιότητα ορισμένων μετακρανιακών 

σκελετικών στοιχείων (μεταποδίων) του μεγαλύτερου είδους με τα είδη Cervus peloponnesiacus και C. 

philisi από το υλικό της Μεγαλόπολης, το τοποθέτησαν στο γένος Cervus ονομάζοντας αυτό πλέον Cervus 

major. Σύμφωνα με την Capasso Barbato (1992b) περισσότερο πιθανό προγονικό ηπειρωτικό είδος για 

τα μεγαλύτερα κρητικά είδη πρέπει να θεωρείται το Cervus peloponnesiacus, που βρέθηκε στη 

Μεγαλόπολη, υπόθεση που συμφωνεί με τον Sickenberg (1975). 

Ο Sickenberg (1975) μελέτησε τα λείψανα του ηπειρωτικού είδους ελαφιού C. peloponnesiacus από τη 

λεκάνη της Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο και θεώρησε ότι ήταν ο πρόγονος των κρητικών ελαφιών 

βασιζόμενος στην ομοιότητα της μορφολογίας των κεράτων τους, την υψοδοντική τάση στα δόντια τους, 

μία διακύμανση στο μέγεθος των άκρων, αλλά και παλαιογεωγραφικές και παλαιοοικολογικές 

συσχετίσεις. Ωστόσο, τα συμπεράσματά του στηρίχτηκαν σε αρκετά περιορισμένο υλικό, που στη 

περίπτωση των κεράτων ήταν σημαντικά θρυμματισμένο. Δυστυχώς το μόνο ολοκληρωμένο δείγμα 

κεράτου του είδους που φυλασσόταν στο Μουσείο της Λέσβου καταστράφηκε το 2017 μετά από σεισμό. 

Επομένως είναι αδύνατη η σύγκριση της μορφολογίας του με το δείγμα ενδιαφέροντος, καθώς δεν 

πραγματοποιήθηκε ποτέ καμία περιγραφή (φωτογραφική ή γραπτή) του υλικού αυτού. 

Πράγματι, η δομή των κεράτων του δείγματος ομοιάζει σε βασικά σημεία με τα κέρατα του γένους 

Cervus. Δεν αναπτύσσουν παλαμοειδή κέρατα, αλλά αντιθέτως ογκώδη κέρατα, στρογγυλής διατομής σε 

Εικόνα 21: Ποικιλομορφία κεράτων του 

γένους  Cervus. Α. C. wallichii affinis, B. C. 

elaphus elaphus, C. E. maral, D. C. 

canadiensis. Εικόνα τροποποιημένη από 

Pocock (1933) 
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όλο τους το μήκος, με πολύπλοκες διακλαδώσεις αποτελούμενες από κλάδους εκφυόμενους από το ίδιο 

κέντρο. Ορισμένοι αρτίγονοι πληθυσμοί του γένους Cervus εμφανίζουν κέρατα με δεύτερο κλάδο σε 

πολύ μικρή απόσταση από τον πρώτο (κλάδος «bez», βλ. Pocock 1933). Η θέση εμφάνισης του δεύτερου 

κλάδου ποικίλει ανάλογα με τον πληθυσμό και το είδος, περιορίζεται όμως σε δύο μόνο κλάδους που 

εκφύονται σε διαφορετικές αποστάσεις (βλ. διαφορετικές μορφές κεράτων από Pocock 1933, Εικόνα 21).  

Το δεύτερο δείγμα αναφέρεται στο τμήμα κέρατου που βρέθηκε μεταξύ άλλων απολιθωμάτων του 

Μέσου Πλειστόκαινου στο Οροπέδιο Καθαρού (κωδ. 20.1.3.43, Εικόνα 22). Διαφέρει εντυπωσιακά από 

τους αναγνωρισμένους μορφότυπους των κρητικών δειγμάτων λόγω της έντονης συμπίεσης (palmation) 

σε όλο το μήκος του.  

Διασώζεται μόνο ένα τμήμα του δεξιού κέρατου (μήκος 205,5mm). Μάλλον αποτελεί εγγύς θραύσμα 

ενός πολύ μεγαλύτερου κέρατου, τα άκρα του οποίου δεν διατηρούνται. Η αύξηση των κάθετων 

διαστάσεων του ενός άκρου όμως που ακολουθείται από την απότομη μείωσή τους σε πολύ μικρή 

απόσταση (DAPbu: 50,25mm, DTbu: 30,14mm έναντι DAPba: 40,14mm DTba: 21,98mm) παραπέμπουν 

στην καμπανοειδή μορφή της βάσης πολλών κεράτων στην περιοχή ακριβώς πάνω από τον ρόδακα. Η 

δομή του ρόδακα δεν διατηρείται, πιθανώς γιατί το κέρατο έσπασε από τον κερατοφόρο του κρανίου 

πριν την φυσική απόπτωση του. Η διατομή στο σημείο είναι τριγωνική προς τραπεζοειδής, με την μεγάλη 

διάσταση να αναφέρεται στην οπίσθια πλευρά του κέρατου. Η οπίσθια πλευρά του διασωζόμενου 

θραύσματος είναι ευθύγραμμη προς καμπύλη προς τα πίσω. Στην εμπρόσθια πλευρά του και σε 

απόσταση 45,31mm από την πιθανή βάση, φύεται κλάδος που έχει σπάσει σε μήκος 10,21mm από την 

Εικόνα 22: Τμήμα κέρατου μεγάκερης μορφής ελαφιού που 

βρέθηκε στο Καθαρό, σε εσωτερική (πάνω), εμπρόσθια (μέση) και 

εξωτερική (κάτω) όψη. Αριστερά η τριγωνική προς τραπεζοειδής 

διατομή της βάσης. Κλίμακα: 10cm 
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βάση του. Παρά την απουσία ολόκληρου του μήκους του όμως είναι εμφανές ότι και ο κλάδος είναι 

έντονα πεπλατυσμένος, όπως και το υπόλοιπο θραύσμα (DAPa1: 30,38mm, DTa1: 10,79mm) από το 

ύψος του πρώτου κλάδου μέχρι το τελικό άκρο. Στη συνέχεια το κέρατο στενεύει (διαστάσεις κλάδου, 

DAP: 50,2mm DT: 20mm) και σε απόσταση 50,81mm από το πάνω όριο του πρώτου κλάδου, το κέρατο 

πλαταίνει περαιτέρω, αναπτυσσόμενο σε πλάτυνση (μέγιστο πλάτος, 70,03mm), οι άκρες του οποίου 

είναι επίσης σπασμένες. Για το λόγο αυτό περιορίζεται η εκτίμηση του τελικού εμβαδού του και του 

τελικού μήκους και σχήματος του ολοκληρωμένου κέρατου. Λόγω της φθοράς του τελικού άκρου του 

είναι αδύνατον να αναγνωριστεί αν στην πλάτυνση αυτή περιλαμβάνεται δεύτερος κλάδος, παράλληλος 

με τον πρώτο και εξίσου πεπλατυσμένος ή αν όλη η επιφάνεια αποτελεί την περιοχή του palmation που 

αναπτύσσεται συνολικά παράλληλα προς την κατεύθυνση του πρώτου κλάδου.  

 Το δείγμα αυτό ομοιάζει με αντίστοιχα (πολύ μεγαλύτερα) ευρήματα κεράτων μεγαλόσωμων ελαφιών 

της Κεντρικής Ευρώπης, τα οποία τοποθετούνται στο γένος Pramegaceros. Το πρώτο πλατύκερο δείγμα 

(Εικόνα 23) που αναφέρεται στο είδος P. verticornis, προέρχεται (πιθανώς) από την θέση Pakefield στην 

Μ. Βρετανία και χρονολογείται στο Μέσο Πλειστόκαινο. Η βάση είναι στρογγυλή σε διατομή, 

συμπιεσμένη εμπροσθοπίσθια. Ο πρώτος κλάδος είναι κυλινδρικός και εκφύεται από την εξωτερική 

πλευρά του κεράτου σε απόσταση 42cm από τον ρόδακα. Το υπόλοιπο μήκος του είναι έντονα 

πεπλατυσμένο. Ένας επιπλέον εμπρόσθιος κλάδος εκφύεται σε μικρή απόσταση από τον πρώτο, αυτή 

την φορά πεπλατυσμένος. ενώ το τελικό άκρο του κέρατου είναι σπασμένο αλλά παλαμοειδές, 

αναπτυσσόμενο σε μεγαλύτερου εμβαδού πλάτυνση. 

Το δεύτερο, παρουσιάζεται στο σχέδιο στην Εικόνα 24Α. Βρέθηκε στα κατώτερα στρώματα του Mosbach 

της Γερμανίας (Μέσο Πλειστόκανο) και ονομάστηκε αρχικά από τον Soergel (1927) ως Cervus megaceros 

Εικόνα 23: Λεκτότυπος του Praemegaceros (Orthogonoceros) verticornis (τροποποίηση 

από Dawkins 1987) 
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mosbachensis, ενώ σύμφωνα με τον Croitor (2006a) είναι πολύ συγγενικό του σύγχρονου του 

Praemegaceros obscurus. Η Vislobokova (2013) όμως το τοποθετεί τελικά στο ποικιλόμορφο, τυπικό 

είδος P. verticornis.  

Το τρίτο και τελευταίο αποδίδεται στο P. dawkinsi (Εικόνα 24Β), ένα ενδημικό, μικρόσωμο είδος του 

Μέσου Πλειστοκαίνου της Μ. Βρετανίας. Το είδος αυτό έχει ταυτιστεί από τους Abbazzi & Mazini (1997) 

με το Praemegaceros solilhacus λόγω του υποπλασμένου υπερόφρυου κλάδου και της ανεπτυγμένης 

πλατυνσης στο τελικό άκρο του κεράτου (Croitor 2006a), αλλά και με τα υπόλοιπα είδη του γένους, όπως 

το P. verticornis, P. obscurus και P. mosbachensis. (Vislobokova 2013). Σε σχέση με τα προηγούμενα 

παραδείγματα, το εικονιζόμενο δείγμα και σε γενικότερες γραμμές, ολόκληρο το είδος, ομοιάζει 

περισσότερο με το δείγμα από το Καθαρό. Σύμφωνα με τον Croitor (2006a) το είδος P. dawkinsi 

προέρχεται από σμίκρυνση των διαστάσεων ενός πολύ μεγαλύτερου είδους, πιθανώς το P. obscurus, με 

ενδιάμεση μορφή το πολύ μεγαλύτερο M. mosbachensis που προαναφέρθηκε. Διαθέτει παλαμοειδή 

κέρατα μικρότερου μεγέθους τα οποία, σε αντίθεση με το P. obscurus δεν εμφανίζουν βασικό και 

εξωτερικά εκφυόμενο κλάδο (στην εικόνα παρουσιάζεται υποπλασμένα, αλλά η παρουσία τους 

ποικίλει), παρά μόνο έναν μοναδικό εμπρόσθιο κλάδο, ενώ είναι πεπλατυσμένα σε όλο τους το μήκος.  

Συνοπτικά, το δείγμα από τη θέση του Καθαρού φαίνεται να ανήκει στο γένος Praemegaceros. Παρά τις 

μικροδιαφορές μεταξύ των αναφερόμενων δειγμάτων και την μη ξεκαθαρισμένη φυλογένεση του 

γένους, όλα χαρακτηρίζονται από μια κοινή μορφολογία. Χαρακτηριστικά, το ενδημικό, μικρόσωμο είδος 

P. dawkinsi που φαίνεται να πλησιάζει μορφολογικά το δείγμα υπό συζήτηση αποτελεί ένα ενδιαφέρον 

Εικόνα 24: A: Pramegaceros (Praemegaceros) obscurus (κατά Croitor 2006a) από το Mosbach της Γερμανίας 

(τροποποίηση από Soergel 1927) B. Pramegaceros (Praemegaceros) dawkinsi από το Sidestrand της Μ. Βρετανίας 

(τροποποίηση από Dawkins, 1887) Εικόνα τροποποιημένη από Croitor 2006) 
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παράδειγμα «απλοποίησης» του πιο περίπλοκου σχεδίου των λοιπών κεράτων του γένους, κάτι που θα 

μπορούσε να συμβαίνει και στον κρητικό νησιωτικό πληθυσμό. 

Κάρπαθος 

 Ο Kuss (1975) μελετώντας τα πρώτα δείγματα κεράτων των ελαφοειδών της Καρπάθου, διέκρινε δύο 

βασικούς μορφότυπους, που απέδωσε στα είδη Candiacervus pigadiensis και Candiacervus cerigensis. Οι 

βασικές διαφορές που παρατήρησε περιορίζονται στον μεγαλύτερο όγκο και τον μικρότερο αριθμό 

κλάδων του πρώτου. Από το διαθέσιμο υλικό της συλλογής του ΜΦΙΚ και του φωτογραφικού υλικού του 

Πανεπιστημίου του Leiden ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο μορφοτύπων δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρος. 

Διακρίνονται όμως δύο μορφές («pigadiensis» και «cerigensis», αντίστοιχα), που πιθανώς 

ανταποκρίνονται σε αυτές του  Kuss.  

Η πρώτη (Εικόνα 25 και Εικόνα 26) περιλαμβάνει κέρατα μεγάλου μήκους (μέγιστο μήκος: 34cm, μέγιστη 

διάμετρος ρόδακα: 49,85mm) που αναπτύσσουν μέχρι τρεις μικρούς σε μήκος κλάδους, συνήθως 

ισομήκεις και παράλληλους μεταξύ τους. Το κυρίως σώμα τους είναι στρογγυλό σε διατομή, ογκώδες και 

ευθύγραμμο, συχνά καμπυλώνει προς τα πίσω στο ύψος του δεύτερου οπίσθιου κλάδου. Το μήκος της 

βάσης πριν τον πρώτο κλάδο είναι μεγαλύτερο από αυτό των τμημάτων μεταξύ των κλάδων. Ο πρώτος 

κλάδος συχνά έχει πεπλατυσμένο, τριγωνικό σχήμα, καταλήγοντας σύντομα σε οξύληκτο άκρο(Εικόνα 27). 

Καταλήγουν πολύ συχνά σε δισχιδή απόληξη, με τον εμπρόσθιο κλάδο και το οπίσθιο τμήμα να έχουν 

σχεδόν το ίδιο μήκος. Σε ελάχιστα από αυτά τα δείγματα η ανάπτυξη του κυρίως σώματος συνεχίζει με 

τον εμπρόσθιο κλάδο, ενώ το οπίσθιο τμήμα αναπτύσσεται ως κλάδος. Κατά τον Kuss (1975) τα ογκώδη 

κέρατα που ανήκουν στο C. pigadiensis εμφανίζουν στο τελικό τμήμα πολλαπλούς κλάδους, που 

Εικόνα 25: Αριστερά: C. cerigensis, Δεξιά: C. 

pigadiensis, κατα Kuss (1975). Κλίμακα μη διαθέσιμη, 

αναλογία διαστάσεων από εικόνα αναφοράς. 

Εικόνα 26: Κέρατα των μορφών 
«pigadiensis» (δεξιά)  και «cerigensis» 

(αριστερά) . Κλίμακα: 10cm 
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εκφύονται από το ίδιο σημείο (κορώνα, Εικόνα 28). Από τα δείγματα της συλλογής που μελετήθηκαν όμως, 

κανένα δεν παρουσίασε αυτή την δομή. Δεν βρέθηκε επίσης το δείγμα το οποίο αναφέρεται ως ολότυπος 

του είδους, συμφωνεί όμως με την παραπάνω περιγραφή (Εικόνα 25). 

Η δεύτερη μορφή (Εικόνα 25 και Εικόνα 26) αποτελείται από κέρατα μεσαίου μεγέθους (μέγιστο μήκος: 

22cm, μέγιστη διάμετρος ρόδακα: 38,71mm) με τρείς έως τέσσερις κλάδους σχετικά παράλληλους 

μεταξύ τους. Στην πλειοψηφία των δειγμάτων η οπίσθια πλευρά της βάσης κυρτώνει έντονα, ενώ από το 

ύψος του πρώτου κλάδου μέχρι το τελικό άκρο, το κέρατο καμπυλώνει προς τα πίσω, χωρίς να 

επανέρχεται. Στρογγυλή διατομή σε όλο το μήκος του κεράτου, η οπίσθια πλευρά όμως συνήθως είναι 

επίπεδη (διατομή σχήματος «D»), ιδιαίτερα στο τελικό άκρο. Ο πρώτος κλάδος είναι πάντοτε πολύ 

μακρύτερος πλατύς στην βάση του, καμπύλος ελαφρά προς τα μέσα. Σε ορισμένα δείγματα (Εικόνα 29) 

ο πρώτος κλάδος φαίνεται να σχηματίζει συνεχόμενη γωνία με την βάση, ενώ το υπόλοιπο τμήμα  

Εικόνα 27: Κέρατο C. 

pygadiensis, με τριγωνικό 

πεπλατυσμένο εμπρόσθιο 

κλάδο, επιμήκη οπίσθιο, και 

δεύτερο (σπασμένο) κλάδο που 

συνεχίζει το κυρίως σώμα. 

Κλίμακα: 10cm 

Εικόνα 28: Σχηματισμοί κορώνας σε δείγματα της Καρπάθου. Σχέδιο από Kuss (1975).  Κλίμακα 5cm. 
Φωτογραφία: Eline Reimerink, Πανεπιστήμιο Leiden. 

Εικόνα 29: Κέρατο C. cerigensis με μακρύ πρώτο κλάδο και 

οπίσθιο τμήμα που αναπτύσσεται ως οπίσθιος κλάδος. 

Κλίμακα: 10cm 

Φωτογραφία: Eline Reimerink, Πανεπιστήμιο Leiden. 
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φαίνεται να εκφύεται από την γωνία αυτή ως οπίσθιος κλάδος. Οι υπόλοιποι μειώνονται σε μήκος από 

τον πρώτο έως τον τελευταίο. Το δείγμα που αναφέρει ο Kuss (1975) ως χαρακτηριστικό του C. cerigensis 

δεν βρέθηκε σε καμία από τις δύο συλλογές. Διαθέτει τέσσερις κλάδους, εμφανίζει όμως ανάμεικτα 

χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο μορφότυπων. Έχει τέσσερεις κλάδους όλοι όμως ισομήκεις και ο πρώτος 

μικρός σε μήκος και τριγωνικός (Εικόνα 25), ενώ από την απεικόνιση φαίνεται να είναι μικρότερο του 

αντίστοιχου κεράτου του C. pigadiensis. Τα χαρακτηριστικά των δύο μορφότυπων δεν είναι τόσο 

ευδιάκριτα σε όλα τα δείγματα, ενώ παρατηρούνται δείγματα με ενδιάμεσα χαρακτηριστικά, γεγονός 

που ίσως υποδεικνύει την μεγάλη συγγένεια των δύο τάξων (Εικόνα 31).  

Από τα λιγοστά δείγματα, τα κέρατα της Κάσου μοιάζουν μάλλον με μια μικρότερη σε όγκο και μήκος 

ποικιλία της μορφής «pigadiensis» (μέγιστο μήκος: 20,3mm, μέγιστη διάμετρος ρόδακα: 31,63mm), 

διατηρούν όμως την ίδια γενική δομή. Παρατηρείται επίσης απουσία οποιασδήποτε αυλάκωσης, η οποία 

πιθανώς να οφείλεται σε φθορά που υπέστησαν πριν την απολίθωση (Εικόνα 31).  

Εικόνα 31: Κέρατο ενδιάμεσης 

μορφολογίας, με ισομήκεις αλλά 

λεπτούς με μεγάλου μήκους 

κλάδους. Κλίμακα: 10cm 

Εικόνα 31: Σύγκριση κεράτων από την Κάσο (αριστερά) και Κάρπαθο (δεξιά). 

Κλίμακα: 10cm, κέρατο C. pigadiensis (δεξιά σε ασπρόμαυρο) χωρίς κλίμακα. 
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Η ευθύγραμμη προς οπίσθια κατεύθυνση του κύριου σώματος του κέρατου και οι επαναλαμβανόμενοι 

σε ίσες αποστάσεις κλάδοι αποτελούν στο σύνολό τους ένα «απλό» αρχέτυπο, που δεν εμφανίζεται σε 

κανένα σύγχρονο είδος ελαφοειδούς. Ομοιάζει όμως με το γενικό σχέδιο που παρουσιάζουν τα κέρατα 

του απολιθωμένου γένους Eucladoceros του Κατώτερου Πλειστοκαίνου (Ανώτερο Βιλλαφράγκιο). Το 

βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει όλα τα είδη του γένους είναι η έντονη μεταμέρεια που παρουσιάζουν 

τα κέρατα τους. Οι κλάδοι εκφύονται σε ίσες αποστάσεις, είναι κατά βάση ισομήκεις, παράλληλοι μεταξύ 

τους και κυλινδρικοί σε διατομή (Εικόνα 32 και Εικόνα 33). Είχε ευρεία Ευρασιατική κατανομή, αλλά η 

πλειοψηφία των ειδών του έχουν περιγραφεί στην Δυτική Ευρώπη. Πολλοί συγγραφείς τοποθετούν τα 

πολυάριθμα είδη του γένους (senezensis, darestei, falconeri, tegulensis, tetraceros) ως συνώνυμα του E. 

ctenoides (De Vos et al. 1995, Pfeiffer 1999; Croitor & Bonifay 2001, Valli & Palombo 2005). Τα πλέον 

ευρωπαϊκά είδη είναι τα E. ctenoides και E. dicranios (Croitor 2018). Το πρώτο έχει απλά κτενοειδή 

κέρατα, ενώ οι κλάδοι του δεύτερου διχοτομούνται σε επιπλέον κλάδους, διατηρώντας όμως την 

κτενοειδή τους δομή (Εικόνα 32Εικόνα 33). Παρά την ομοιότητά τους με τα δείγματα της Καρπάθου, η 

ηλικία και η κατανομή του γένους πιθανώς καθιστούν μάλλον δύσκολη την συσχέτιση των δύο 

ελαφοειδών. Μια πρόσφατη εργασία (Heckenberg & Wörheide 2019) βασιζόμενη σε μορφολογικά και 

μοριακά δεδομένα έδειξε πως το γένος αυτό και συγκεκριμένα το E. ctenoides είναι πιο συγγενικό με τον 

κλάδο των γενών Cervus-Rusa, ειδικά σε ό, τι αφορά την μορφολογία των κεράτων. 

Εικόνα 32: Ποικιλίες κεράτων του είδους E. 

tetraceros. Κλίμακα: 10cm. Τροποποίηση 

εικόνας από De Vos & Reumer (1995) 

Εικόνα 33: Κέρατα του γένους Eucladoceros. Α, Β, C 

& D) υποείδη του είδους E. ctenoides, E) E. 

dicranios, F) E. aff. boulei. 
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Διαφορές των δύο νησιών 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Kuss (1975) παρατηρώντας μεγάλη ομοιότητα τόσο στο κρανιακό, 

όσο και στο μετακρανιακό υλικό των δύο νησιών, τοποθέτησε την ελαφοπανίδα της Καρπάθου στο ίδιο 

γένος με αυτήν της Κρήτης. Πράγματι, οι μετρικές διαφορές στον σκελετό των δύο είναι ελάχιστες, καθώς 

οι πληθυσμοί της Καρπάθου τοποθετούνται μεταξύ της πρώτης και δεύτερης κλάσης μεγέθους της 

Κρήτης. Μορφολογικά όμως εμφανίζουν σημαντικές διαφορές. Η μεγαλύτερη και πιο εμφανής διαφορά 

βρίσκεται στην δομή των κεράτων τους (Εικόνα 34). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα κέρατα της Κρήτης έχουν απλοποιημένη λυροειδή δομή, με έναν έως 

τρεις εμπρόσθιους κλάδους και συχνά ένα δεύτερο, οπίσθιο, υποπλασμένο κλάδο. Στα κέρατα με 

περισσότερους από έναν εμπρόσθιο κλάδο, ο τελικός τείνει πάντοτε να είναι μεγαλύτερος με 

κατεύθυνση σχεδόν κάθετη προς το υπόλοιπο κέρατο, ενώ όπως παρατηρεί η Van der Geer (2018) 

ορισμένα δείγματα σχηματίζουν μια υποπλασμένη μορφή πλάτυνσης (εικ. 8, σελ. 10). Παρατηρούνται 

ελάχιστες έως καθόλου αυλακώσεις στην επιφάνεια του κέρατου, ενώ ο ρόδακας έχει ελαφρύ pearling, 

ιδιαίτερα εμπρόσθια, όπου χάνεται εντελώς σχηματίζοντας ευθεία με την βάση (Εικόνα 35). 

Αναπτύσσονται σχεδόν σε οριζόντιο επίπεδο με το κρανίο. Αντίθετα, τα κέρατα και των δύο μορφότυπων 

της Καρπάθου είναι ευθύγραμμα, με τάση να καμπυλώνουν απλά προς τα πίσω. Αναπτύσσουν μέχρι 

πέντε εμπρόσθιους κλάδους, που συνήθως είναι ισομήκεις και παράλληλοι μεταξύ τους. Εναλλακτικά 

μακρύτερος είναι ο πρώτος εμπρόσθιος κλάδος, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν με μειούμενο 

Εικόνα 34: Κέρατα από Κρήτη (Αριστερά) και Κάρπαθο 

(Δεξιά). Παρατηρείται η έντονη αυλάκωση, η οπίσθια 

καμπύλωση προς τα πίσω και η μεγαλύτερου μήκους βάση 

στο κέρατο της Καρπάθου. Κέρατα χωρίς κλίμακα. 

Εικόνα 35: Λεπτομέρεια ρόδακα βάσης κεράτων των 

πλειστοκαινικών ελαφιών από Κρήτη (Αριστερά) και Κάρπαθο 

(Δεξιά). Παρατηρείται η κατεύθυνση του pearling του ρόδακα. 

Κλίμακα 5cm 
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μήκος (Εικόνα 34). Κέρατα με στρογγυλή διατομή, στα οποία ποτέ δεν παρατηρείται πλάτυνση. Σε 

αρκετές περιπτώσεις στο τελικό τμήμα του κεράτου αναπτύσσονται σε κορώνα. Ο πρώτος κλάδος 

εκφύεται σε μεγαλύτερο ύψος σε σύγκριση με της Κρήτης. Συχνά, ο τελικός οπίσθιος κλάδος είναι πολύ 

μακρύτερος από τον αντίστοιχο εμπρόσθιο, αναπτύσσεται ευθύγραμμα προς τα πάνω ή καμπυλώνει 

απότομα προς τα πίσω. Ο ρόδακας έχει πολύ εντονότερο pearling σε όλη την περίμετρο της βάσης το 

οποίο αναπτύσσεται σχεδόν κάθετα στην επιφάνεια της βάσης. Αντίθετα στα κρητικά, το εμπρόσθιο 

τμήμα του ρόδακα φαίνεται να αναπτύσσεται επιπλέον εμπρόσθια, στην ίδια ευθεία με την βάση του 

κέρατου, χωρίς pearling. Έντονες αυλακώσεις σε όλο το μήκος του κέρατου και των κλάδων του (Εικόνα 

34). Παρόλο που δεν έχουν διασωθεί κρανία με κέρατα, από την κάθετη ανάπτυξη της βάσης ως προς το 

επίπεδο αποκόλλησης από το κερατοφόρο, φαίνεται πως τα κέρατα είχαν πιο όρθια ανάπτυξη (Εικόνα 

34).  
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3. 2. 2. Κρανία 

Όπως αναφέρθηκε, ελάχιστα πλήρη κρανία μελετήθηκαν. Έτσι παρακάτω περιγράφεται μια γενική 

περιγραφή των πληθυσμών των τριών νησιών, καθώς υπήρξε αδύνατη η περαιτέρω διάκριση των 

πληθυσμών μέσα σε κάθε νησί.  Για την Κρήτη, από την βιομετρική ανάλυση φαίνεται πως το σύνολο 

των δειγμάτων, με εξαίρεση τρία τμήματα κρανίων, ανήκουν στις μικρότερες κλάσεις, πιθανώς από την 

κλάση μεγέθους Ι έως την ΙΙΙ. Τα επιπλέον τρία κρανία διαθέτουν μεγαλύτερες διαστάσεις και 

αναφέρονται ξεχωριστά.  

Κρήτη 

Το κονδυλοδοντικό μήκος των αρσενικών κρανίων κυμαίνεται από 151,56-167,69cm (162-174cm στα 

δείγματα από το σπήλαιο Simonelli από Malatesta 1970). Το κονδυλοβασικό μήκος του μόνου πλήρους 

κρανίου (ολότυπος C. reumeri) είναι 215,98cm (192-196,7cm στα δείγματα από το σπήλαιο Γεράνι IV από 

De Vos, 1984). Το δακρυϊκό βοθρίο είναι υποπλασμένο έως απόν (χαρακτηριστικό που παρατηρείται και 

από τον Kuss 1975 για τα ελάφια της, ενώ σε πλευρική όψη το εμπρόσθιο όριο των οφθαλμικών κογχών 

βρίσκεται σε κάθετη ευθεία από το m2 (Εικόνα 37). Το μεγαλύτερο πλάτος σε ραχιαία όψη βρίσκεται στο 

ύψος του κέντρου των οφθαλμικών κογχών. Σε ραχιαία όψη, το οπίσθιο όριο των ρινικών τοποθετείται 

πάντα εμπρόσθια ή στο ίδιο επίπεδο με το εμπρόσθιο όριο των οφθαλμικών κογχών. (Εικόνα 36). 

Σύμφωνα με την Pfeiffer (2018) η αντίθετη μορφή, δηλαδή η μορφή C στην Εικόνα 37 είναι 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του γένους Dama.  

Εικόνα 36: Μορφολογία ρινικών οστών στα είδη A) 

Eucladoceros senezensis, B) Praemegaceros 

(Praemegaceros) obscurus και C) Megaloceros 

giganteus. Τροποποίηση εικόνας από Croitor 

(2006a). 

Εικόνα 37: Αριστερά: Μεγέθη μεσαίων-

μικρόσωμων ελαφοειδών: a) Dama 

dama, b) Cervus elaphus, c) 

Metacervoceros rhenanus. 

Τροποποίηση εικόνας από Croitor 2014. 

Δεξιά: Κρανίο ελαφοειδούς από το 

Ρέθυμνο Κρήτης 
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Τα κερατοφόρα εκφύονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, κατευθυνόμενα κάθετα στον άξονα 

μήκους του κρανίου (Εικόνα 38). Περιμετρικά των βάσεων των κερατοφόρων σχηματίζεται συχνά ένας 

οστέινος ανυψωμένος δακτύλιος που ξεκινά σε μικρή απόσταση από την βρεγματομετωπιαία ραφή και 

τελειώνει εμπρόσθια των κερατοφόρων (Εικόνα 39). 

Στο ύψος μεταξύ των κερατοφόρων η ένωση των μετωπιαίων οστών είναι κοίλη, ενώ η μεσομετωπιαία 

ραφή δεν παρουσιάζει ανύψωση. Εμπρόσθια των κερατοφόρων τα μετωπιαία οστά είναι έντονα κοίλα, 

μέχρι και το οπίσθιο όριο των ρινικών οστών. Έτσι, η επιφάνεια των μετωπιαίων βρίσκεται κάτω από το 

επίπεδο του ανώτερου ορίου των οφθαλμικών κογχών σε πλευρική όψη. Τα υπερκόγχια τρήματα έχουν 

μεγάλες διαστάσεις, και βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά ευρέων υπερκόγχιων βόθρων σε σχήμα 

μακρόστενο ελλειπτικό, η μεγαλύτερη διάσταση των οποίων είναι συνήθως η εμπροσθοπίσθια. Συνήθως 

επιπλέον, μικρότερα τρήματα συνυπάρχουν στο ίδιο βοθρίο (Εικόνα 41). Τα ηθμοειδή ανοίγματα είναι 

μικρών προς μεσαίων διαστάσεων. 

 

Εικόνα 39: Τμήματα κρανίων από θέσεις της Κρήτης (αριστερά) και της Καρπάθου (δεξιά). Με βέλος ορίζεται 

ο ανυψωμένος δακτύλιος, συχνός στα δείγματα της Κρήτης. Φωτογραφίες χωρίς κλίμακα. 

Εικόνα 38: Τμήμα κρανίου 
αρσενικού ελαφοειδούς της Κρήτης. 
Τα κερατοφόρα εκφύονται σχεδόν 
κάθετα στον άξονα μήκους του 
κρανίου. 
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Σε ινιακή όψη, το εξωτερικό ινιακό όγκωμα (protubentia occipitalis externa) έχει σχήμα ρομβοειδές, με 

δυο βαθιά επιμήκη βοθρία εκατέρωθέν του (fossa nuchae). Η σφαγιτιδική απόφυση (jugular process) 

είναι τριγωνικού σχήματος, εκτεινόμενη ελάχιστα πιο κάτω από το επίπεδο των ινιακών κονδύλων 

(Εικόνα 40). 

Εικόνα 41: Κρανίο C. reumeri σε πλευρική (αριστερά) και ραχιαία (κέντρο) όψη. Με βέλη ορίζονται το οπίσθιο όριο των ρινικών 

οστών και η ανύψωση της μεσομετωπιαίας ραφής. Με κίτρινο περίγραμμα τα ρινικά σε σχήμα σταυρού και εκατέρωθέν τους 

τα μικρά δακρυϊκά ανοίγματα. Δεξιά, λεπτομέρεια ρινικών οστών από κρανίο της Κάσου. Φωτογραφίες χωρίς κλίμακα. 

a b c d 

a b c 

Εικόνα 40: Πάνω: Λεπτομέρεια Ινιακού Οστού: Κρανία ελαφοειδών από την Κρήτη (a, b), την Κάρπαθο (c) και την Κάσο. Κάτω: 

Διαφοροποιήσεις της ινιακής ακρολοφίας στα a) Orchonoceros gromovi Vislobokova, 1979, b) Praemegaceros sp. και c) 

Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1803). Τροποποίηση εικόνας από Vislobokova 2013. Φωτογραφίες χωρίς κλίμακα. 
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Η βασική μοίρα του ινιακού σώματος έχει σχήμα ανάποδης καμπάνας. Το πλάτος των εγκάρσιων ραχών 

(transverse ridges) είναι μεγαλύτερο από αυτό στα pharyngeal tubercles (Ph. tub.). Εμπρόσθια των 

εγκάρσιων ραχών στενεύει και γίνεται έντονα κοίλο και στο ύψος των pharyngeal tubercles αυξάνεται 

ομαλά σε πλάτος. Τα ph. tub. είναι ευμεγέθη, και μακρόστενα, ενώ εκατέρωθεν τους οι ωοειδείς σχισμές 

(For. ov.) μεγάλων διαστάσεων, συχνά απαρτίζονται από μια επιπλέον που συνενώνεται με την 

μεγαλύτερη (Εικόνα 42).  

Ο De Vos (1984) αναφέρει ότι τα κρανία αρσενικών ατόμων από το σπήλαιο Γεράνι IV αποτελούν μια 

ομοιόμορφη ομάδα: Έντονα κοίλο μετωπιαίο οστό μεταξύ των οφθαλμικών κογχών, εμπρόσθιο τμήμα 

σε ραχιαία όψη, στενεύει απότομα μέχρι το υποκόγχιο τρήμα. Μικρών διαστάσεων ηθμοειδή τρήματα 

και δακρυϊκοί βόθροι, μεγάλων διαστάσεων υπερκόγχια τρήματα. Σταυροειδούς σχήματος ρινικά οστά. 

Στρογγυλού σχήματος οφθαλμικές κόγχες, το οπίσθιο τμήμα του οποίου έχει μεγάλο πάχους. Τα κρανία 

της θέσης αυτής τοποθετούνται στην κλάση μεγέθους Ι (C. ropalophorus), και διαφοροποιούνται από τα 

κρανία της κλάσης μεγέθους ΙΙ από τις μεγαλύτερες διαστάσεις τους, το λεπτότερο οπίσθιο τμήμα των 

οφθαλμικών κογχών και το πιο ελλειπτικό σχήμα των κογχών. Μεταξύ των μόλις τριών κρανίων της 

κλάσης μεγέθους ΙΙ (C. sp II a, b, c), ο μόνος χαρακτήρας που τα διακρίνει στους τρεις μορφότυπους είναι 

Εικόνα 42: Πάνω: Λεπτομέρεια βασινιακή περιοχής: a) Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1803), b) Praemegaceros sp. και c) δείγμα 

από το σπήλαιο Γεράνι, Κρήτη. Τροποποίηση εικόνων ειδών αναφοράς από Vislobokova (2013). Κάτω: Διαφοροποιήσεις στο σχήμα του 

βασινιακού οστού στα είδη Α) Eucladoceros senezensis, B) Praemegaceros (Orthogonoceros) pliotarandoides, C) Praemegaceros 

(Praemegaceros) obscurus και D) Megaloceros giganteus. Τροποποίηση εικόνας από Croitor (2006a). Φωτογραφίες χωρίς κλίμακα. 
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το διαφορετικό πάχος του οπίσθιου τμήματος της οφθαλμικής κόγχης και η ελάχιστη μετρική τους 

διαφορά.  

Σύμφωνα με την Vislobokova (2013) τα ελάφια της Κρήτης ανήκουν στην φυλή των γιγάντιων ελαφιών 

Megacerini με τα οποία μοιράζονται ένα σύνολο χαρακτηριστικών. Δύο είναι τα κύρια γένη που 

αποτελούν την φυλή Megacerini, το γένος Praemegaceros και το γένος Megaloceros.Τα παραπάνω 

αναφερόμενα κρανιακά χαρακτηριστικά ταυτίζονται με διακριτικά χαρακτηριστικά του γένους 

Praemegaceros, επομένως είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι ανήκουν σε αυτό. Στο ίδιο γένος ανήκουν 

και τα επίσης πλειστοκαινικά, ενδημικά μικρόσωμα ελάφια της Κορσικής και της Σαρδηνίας, τα οποία 

διαθέτουν τα χαρακτηριστικά αυτά, επιπλέον μετρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά όμως τα 

διαφοροποιούν από τους πληθυσμούς της Κρήτης. 

Από τα τρία μεγαλύτερα κρανία δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση των παραπάνω χαρακτηριστικών είτε 

λόγω της κακής κατάστασης των περιοχών, είτε παντελούς έλλειψης των τμήματος ενδιαφέροντος. Το 

δείγμα με κωδικό «FS38/25» είναι το μόνο στο οποίο διατηρείται το εγκεφαλικό κρανίο σε καλή 

κατάσταση δεν παρουσιάζει όμως διαφορές με την παραπάνω περιγραφή. 

Διαφορές μεταξύ των νησιών 

Από το υλικό της Καρπάθου, διατηρείται μόνο ένα τμήμα εγκεφαλικού κρανίου, χωρίς το οστά της 

βάσεως. Από την Κάσο διατηρείται ένα κρανίο σε δύο τμήματα, σχετικά πλήρες, στο οποίο 

αναγνωρίζονται οι επιμέρους κρανιακές δομές. Χαρακτηριστικά κοινά με τα δείγματα της Κρήτης είναι 

τα ρινικά σε σχήμα σταυρού, οπίσθιο άκρο τους τοποθετείται πάντα εμπρόσθια ή στο ίδιο επίπεδο με το 

εμπρόσθιο όριο των οφθαλμικών κογχών, μικρά ηθμοειδή ανοίγματα (Εικόνα 41) (στα δείγματα της 

Καρπάθου δεν διατηρούνται) Από τα δείγματα αυτά, και από μικρότερα θραύσματα παρατηρούνται οι 

εξής διαφορές με τα δείγματα της Κρήτης: 

Μικρά έως απόντα υπερκόγχια τρήματα (Εικόνα 39). Στα δείγματα της Κάσου δεν διατηρούνται. Χωρίς 

υπερκόγχιους βόθρους σε κανένα από τα δύο νησιά. 

Γύρω από τα κερατοφόρα δεν εμφανίζονται ανυψωμένοι δακτύλιοι (Εικόνα 39) 

Παραλληλόγραμμη, στενού σχήματος σφαγιτιδική απόφυση, που προεκβάλλει πολύ μακρύτερα από το 

επίπεδο των ινιακών κονδύλων (Κάρπαθος). Μη διατηρημένη στο δείγμα της Κάσου (Εικόνα 40). Ενώ η 

τριγωνική, μικρού μήκους σφαγιτιδική απόφυση των κρητικών δειγμάτων είναι χαρακτηριστική της 
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φυλής των Megacerini, το σχήμα του δείγματος από την Κάρπάθο εμφανίζεται στα είδη των Cervini, 

συμπεριλαμβανομένου και του γένους Eucladoceros (Vislobokova 2013). 

Στα δείγματα της Καρπάθου και της Κάσου η λαμβδοειδής ραφή έχει τριγωνικό σχήμα, σε αυτά της 

Κρήτης τραπεζοειδές (Εικόνα 43). 

 

 

  

Εικόνα 43: Λεπτομέρεια λαμβδοειδούς ραφής από δείγματα της Κρήτης (αριστερά), της Καρπάθου (κέντρο) και της 

Κάσου (δεξιά).Φωτογραφίες χωρίς κλίμακα. 
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3. 2. 3. Δόντια  

Η μορφολογική διάκριση των δειγμάτων άνω και κάτω γνάθων σε μορφότυπους πραγματοποιήθηκε σε 

συνδυασμό με την βιομετρική μελέτη αυτών. Έτσι οι παρακάτω περιγραφές βοήθησαν σε μεγάλου 

βαθμό των κλάσεων μεγέθους στις μετρικές αναλύσεις που προηγήθηκαν και το αντίστροφο. Τα δόντια 

των μηρυκαστικών, τόσο το γναθικό τμήμα, όσο και το οδοντικό, υφίστανται μεγάλη αλλοίωση με την 

ηλικία, που αντανακλάται και στις μετρήσεις του μήκους/ύψους των κάτω γνάθων και του 

μήκους/πλάτους των δοντιών. Έτσι οι μετρικές αναλύσεις χρίζουν προσεκτικού ελέγχου του κάθε 

δείγματος ξεχωριστά, προκειμένου να δώσουν ασφαλή αποτελέσματα που δεν επηρεάζονται από την 

ηλικία του κάθε ατόμου. Αντίθετα, η μορφολογική παρατήρηση των δειγμάτων παρέχει την δυνατότητα 

αγνόησης τέτοιων μετρικών διαφορών, καθώς αναγνωρίζει επιπλέον χαρακτηριστικά, που είτε 

επηρεάζονται είτε όχι από την ηλικία, όπως ο ολικός όγκος και σχήμα της γνάθου, η απογύμνωση των 

ριζών των δοντιών, χαρακτηριστικές αναδιπλώσεις της επιφάνειας αυτών, κ.α.  

Κάποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά αναφέρονται συχνά 

στην βιβλιογραφία κατά την περιγραφή ειδών και γενών, 

παρουσιάζουν όμως και μεγάλη ενδοειδική ποικιλομορφία σε 

ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως σύγχρονων ελαφιών (Janis & 

Lister 1985, Guadelli 1987, Croitor 2006b). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, ο βαθμός γομφιοποίησης του p4, ο οποίος όπως θα 

αναλυθεί μπορεί να παρουσιάζεται εμπρόσθια, οπίσθια, ολικά ή 

καθόλου γομφιοποιημένος (Van Der Made & Tong 2008, Εικόνα 

44). Παρ’ όλα αυτά, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων των 

Κρητικών ελαφιών και αυτών της Κάσου και Καρπάθου, οι 

διαφορές αυτές ταυτίζονται με τις κλάσεις μεγέθους που 

προκύπτουν από τις μετρικές αναλύσεις και αξίζει να 

αναφερθούν.  

  

Εικόνα 44: Δύο τύποι p4, με εμπρόσθια 

(πάνω), και καθόλου (κάτω) γομφιοποίηση. 

Εικόνα τροποποιημένη από Van der Made & 

Tong (2008). 
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3. 2. 4. Άνω Γνάθοι 

Μορφολογικά το σύνολο των δειγμάτων των άνω γνάθων παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία, η οποία 

όμως δεν οδηγεί σε ξεκάθαρη διαφοροποίηση μεταξύ των κλάσεων που δημιουργούνται βιομετρικά. 

Παρατηρείται όμως μια σχετική ομαδοποίηση που ακολουθεί σε κάποιο βαθμό τα πρότυπα που 

σχηματίζονται από την μετρική ανάλυση. Συγκεκριμένα οι χαρακτήρες που παρατηρήθηκαν και στους 

οποίους καταγράφθηκε έντονη ποικιλομορφία είναι: 

• η δίλοβη ή μονόλοβη εμφάνιση των προγόμφιων, δηλαδή η παρουσία ή απουσία μιας έντονης 

πτυχής στην γλωσσική πλευρά των δοντιών 

• η ύπαρξη ή όχι cingulum στην βάση των δοντιών και σε ποια δόντια αυτό βρίσκεται 

(προγόμφιους, γομφίους ή και στα δύο) 

• η παρουσία ενδοστυλίδων μεταξύ των λοβών των γομφίων και ο τύπος αυτών 

• η παρουσία αναδιπλώσεων στο εσωτερικό των γλωσσικών λοβών των γομφίων (άκανθες και 

πτυχές πρωτοκώνου/υποκώνου) 

Κρήτη 

Χωρίζονται σε δύο βασικές μορφολογικές κατηγορίες, ανάλογα με την παρουσία ή την απουσία των 

παραπάνω χαρακτηριστικών. Η πρώτη διαθέτει cingulum, αναδιπλώσεις εσωτερικά των λοβών και 

διαφορετικών βαθμών γομφιοποίηση των προγομφίων και αποτελείται από τα δείγματα που μετρικά 

χωρίζονται στις δύο μεγαλύτερες ομάδες. Στη δεύτερη τα παραπάνω χαρακτηριστικά απουσιάζουν κατά 

κανόνα, και αποτελείται από τις υπόλοιπες τρεις και μικρότερες κλάσεις μεγέθους. Έτσι στο σύνολο των 

δειγμάτων παρατηρείται άμβλυνση των παραπάνω χαρακτηριστικών από τις μεγαλύτερες κλάσεις προς 

τις μικρότερες. 

Κλάση Μεγέθους V 

Tα δύο μεγαλύτερα δείγματα, αυτά από τη θέση Liko Bc (OD) (Εικόνα 46 a.1) χαρακτηρίζονται από την 

παρουσία έντονων, οδοντωτών, ψηλών ενδοστυλίδων στους γομφίους, μία άκανθα στο εσωτερικό του 

υποκώνου τόσο στους γομφίους (κυρίως στον m1 και m2), όσο και στους προγόμφιους και έντονου 

cingulum σε όλη την σειρά των δοντιών, το οποίο όμως περιορίζεται στην εμπρόσθια και οπίσθια πλευρά 

των γομφίων των m2 και m3 και σε όλη την βάση του m3. Η ένταση του cingulum ποικίλει, καθώς στα 

ίδιων διαστάσεων δείγματα από το Καλό Χωράφι (Εικόνα 46a.2) και το Μαύρο Μουρί ΙΙΙ είναι εμφανές 
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αλλά λιγότερο έντονο. Οι προγόμφιοι που διασώζονται έχουν τετράγωνη βάση γλωσσικά, αλλά 

εμφανίζουν ποικιλομορφία ως προς την δίλοβη εμφάνισή τους. Ο p2 είναι πάντοτε δίλοβος, με λοβούς 

είτε συμμετρικούς, είτε ασύμμετρους, με τον υποκώνο μεγαλύτερο, χωρίς cingulum. Ο p3 δεν 

παρουσιάζει πτυχή γλωσσικά. Ο p4 ομοιάζει με τον p3 αλλά διαθέτει μεγαλύτερες διαστάσεις. Στο 

μεγαλύτερο δείγμα της συλλογής, αυτό από το σπήλαιο Λικοτιναρά, στο επίπεδο Bc (OD) (Εικόνα 46 a.1) 

ο p4 εμφανίζεται έντονα γομφιοποιημένος, με κάθετη πτυχή γλωσσικά, ενώ στο εσωτερικό του ο 

υποκώνος αναδιπλώνεται χαρακτηριστικά προς τα μέσα, χωρίς να ενώνεται με το παρειακό φύμα. 

Πιθανώς η ποικιλομορφία τους να οφείλεται σε φυλετικό διμορφισμό, από τα ελάχιστα διαθέσιμα 

δείγματα όμως δεν μπορεί να ειπωθεί κάτι παραπάνω.  

Θέσεις εμφάνισης: Λικοτιναρά (Bc (OD)), Καλό Χωράφι, Μαύρο Μουρί ΙΙΙ 

Κλάση Μεγέθους ΙV 

Η επόμενη ομάδα μορφολογικά ομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με την παραπάνω (Εικόνα 46b). Διαθέτουν 

έντονο cingulum σε όλα τα δόντια, όχι όμως οδοντωτό, το οποίο περιορίζεται επίσης στην εμπρόσθια και 

οπίσθια πλευρά των γομφίων των m2 και m3 και σε όλη την βάση του m3. Οι ενδοστυλίδες των γομφίων 

έχουν φαρδιά βάση, ως προέκταση του cingulum, και είναι πιο ψηλές και οξύληκτες στον m2 και τον m3. 

Οι προγόμφιοι έχουν τετράγωνη βάση, που επηρεάζεται και από την παρουσία του cingulum. Ο p2 είναι 

δίλοβος και συμμετρικός, χωρίς cingulum. Ο p3 είναι δίλοβος, ενώ ο p4 μονόλοβος, με cingulum που 

γίνεται εντονότερο οπίσθια. Δεν παρατηρούνται αναδιπλώσεις εσωτερικά των λοβών. Πιθανή κλάση IV. 

Θέσεις εμφάνισης: Καλό Χωράφι, Λικοτιναρά (Bc (OD) και C), ΕΙΙ. 

Κλάση Μεγέθους ΙΙΙ 

Η αμέσως μικρότερη ομάδα (Εικόνα 46c) αποτελείται από δείγματα με ελάχιστο ή απόν cingulum στους 

γομφίους, απουσία στους προγομφίους. Γομφίοι με ενδοστυλίδες λεπτές και οξύληκτες αλλά σχετικά 

μικρού ύψους, γίνονται εντονότερες από τον m1 στον m3 ή καθόλου ενδοστυλίδες, εκτός από τον m3. 

Γομφίοι και προγόμφιοι χωρίς αναδιπλώσεις εσωτερικά των λοβών. Οι προγόμφιοι, με εξαίρεση τον p2, 

έχουν στρογγυλή βάση, και είναι κατά κανόνα μονόλοβοι. Συχνά (1 στα 4 δείγματα) ο p3 παρουσιάζει 

ελαφριά πτυχή γλωσσικά.  Πιθανή κλάση ΙΙΙ. 

Θέσεις εμφάνισης: Καλό Χωράφι, Λικοτιναρά (Liko, Bc (OD), ZD) Σίφουνας, Γεράνι ΙΙ, Μαύρο Μουρί IV, 

ΕΙΙ 
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Κλάση Μεγέθους II 

Η δεύτερη κλάση (Εικόνα 46 d.1 και d.2) χαρακτηρίζεται από παντελή απουσία cingulum. Οι γομφίοι 

διαθέτουν οξύληκτες ενδοστυλίδες είτε ψηλές και κυλινδρικές είτε μικρότερες, τριγωνικές. 

Χαρακτηριστική απουσία αναδιπλώσεων εσωτερικά των γομφίων, παρουσία στους προγομφίους. 

Προγόμφιοι κυρίως μονόλοβοι, p3 σπάνια δίλοβο, p2 πάντοτε δίλοβο, συμμετρικό με έντονη πτυχή 

γλωσσικά που εκτείνεται και εσωτερικά των λοβών. Άκανθα του υποκώνου εμφανίζεται μόνο στους 

προγομφίους. Πιθανή κλάση ΙΙ. 

Θέσεις εμφάνισης: Καλό Χωράφι, Λικοτιναρά (Liko, C, Bc (OD), ZD), Μαύρο Μουρί ΙΙΙ και IV, EII 

 

Κλάση Μεγέθους Ι 

Από τα ελάχιστα δείγματα της πρώτης, μικρότερης κλάσης, 

παρατηρείται μεγάλη ομοιότητα με την δεύτερη κλάση 

(Εικόνα 46e). Τριγωνικές μικρού μεγέθους ενδοστυλίδες, 

χαρακτηριστική δίγλωσση ενδοστυλίδα στον m3 (Εικόνα 45) 

Θέσεις εμφάνισης: Γεράνι ΙΙ, Γεράνι VI, Μαύρο Μουρί IV, 

Παναγία ΙΙ, ΕΙΙ 

Κάρπαθος 

Αντίστοιχα, από τα 8 θραύσματα που μελετήθηκαν, τα δόντια της Καρπάθου ομοιάζουν με αυτά της 

μεγαλύτερης κλάσης της Κρήτης. Οι γομφίοι ανεξαιρέτως χαρακτηρίζονται από μικρότερης έκτασης, 

αλλά οδοντωτές ενδοστυλίδες, το ύψος των οποίων φτάνουν το ½ αυτού του άφθαρτου δοντιού και 

φθείρονται μαζί με αυτό και έντονες άκανθες υποκώνου σε όλα τα δόντια του τόξου (Εικόνα 46f). 

Αντίθετα με της Κρήτης, οι ενδοστυλίδες είναι πολύ ψηλότερες και πιο φαρδιές σε εμπροσθοπίσθια 

κατεύθυνση. Δεν διαθέτουν cingulum, παρά μόνο ως προέκταση της ενδοστυλίδας, καθώς αυτή 

περιορίζεται μόνο στο μέσο του πρωτοκώνου και του υποκώνου και όχι πλευρικά του δοντιού. Το p3 είναι 

μονόλοβο, χωρίς cingulum. Στο μοναδικό p4 που σώζεται, αν και φθαρμένο, είναι δίλοβο με εντονότερο 

cingulum. 

 

 

Εικόνα 45: Χαρακτηριστική δίγλωσση 

ενδοστυλίδα στον m3 της κλάσης μεγέθους Ι. 
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Κάσος 

Ομοιάζουν με τα δείγματα της Καρπάθου ως προς τις λιγότερο οδοντωτές ενδοστυλίδες σε όλους τους 

γομφίους (Εικόνα 46g), διατηρώντας μέγεθος παρόμοιο με το size IΙ της Κρήτης. Μονόλοβο p4, δίλοβο p3 

και p2. Ελαφρύ cingulum στους προγομφίους, απουσία στους γομφίους (μόνο στο δείγμα 39, το οποίο 

μοιάζει με της Καρπάθου ως προς τις πιο serrated και εκτεταμένες ενδοστυλίδες). Αμυδρές ή απούσες 

άκανθες υποκώνου, εντονότερες στον m3. p4-p3 με διπλές άκανθες υποκώνου, τα δόντια όμως είναι 

αρκετά ταλαιπωρημένα και δεν διακρίνεται καθαρά η μορφή τους. Με την φθορά οι άκανθες 

εξαφανίζονται.  

 

 

 

Εικόνα 46: Δείγματα άνω γνάθων από της Κρήτη (a-e), την Κάρπαθο (f) και την Κάσο (g). Κλίμακα: 5cm 
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3. 2. 5. Κάτω Γνάθοι 

Κρήτη 

Κλάση Μεγέθους Ι 

Η γνάθος είναι λεπτή και ρηχή, ισοϋψής κάτω από το p2 και το m3. Διάστημα πολύ λεπτό αλλά ισόμηκες 

ακόμα και με τα δείγματα των μεγαλύτερων κλάσεων. Επιπλέον γενειακό τρήμα κάτω από τα p2-p3. 

Δόντια χωρίς cingulum (Εικόνα 47a).  

Οι p2 και p3 είναι μικροί και απλοί με ανεπτυγμένα κωνίδια και στυλίδια παρειακά και γλωσσικά 

αντίστοιχα. Ο p2 χαρακτηριστικά μικρός, ο p3 φέρει παρακωνίδιο και παραστυλίδιο εξίσου ανεπτυγμένα, 

που συνενώνονται σε ένα στυλίδιο στα επόμενα στάδια τριβής. Ο p4 έχει σε μασητική όψη τριγωνική 

δομή με πτυχή μεταξύ πρωτοκωνιδίου και υποκωνιδίου η οποία εκτείνεται περίπου μέχρι τα 2/3 του 

ύψους του δοντιού. Το πρωτοκωνίδιο είναι κυρτό, ομαλό ενώ το υποκωνίδιο, ελάχιστα πιο οξύληκτο, 

υποχωρεί έντονα προς την γλωσσική πλευρά με αποτέλεσμα να έχει μικρότερο πλάτος από το 

πρωτοκωνίδιο, οδηγώντας στην τριγωνική δομή του δοντιού (οξύληκτο στο οπίσθιο άκρο του). 

Παρακωνίδιο χωρίς παραστυλίδιο (δεν εμφανίζεται 1η κοιλάδα). Το μετακωνίδιο, κάθετο στον 

εμπροσθοπίσθιο άξονα του δοντιού, στην πλειοψηφία των δειγμάτων (15 από τα 21 αναγνωρίσιμα 

δείγματα) φαίνεται να αναπτύσσεται περαιτέρω εμπρόσθια (premetacrestid) και να ενώνεται με το 

παρακωνίδιο ακόμα και σε άφθαρτα δόντια (κλειστή 2η κοιλάδα, εμπρόσθια γομφιοποίηση, Εικόνα 

48a.1), ενώ αναπτύσσεται και οπίσθια (postmetacrestid) μόνο στα πολύ προχωρημένα ηλικιακά στάδια, 

όπου έχουν κλείσει πλέον όλες οι κοιλάδες του δοντιού. Οι κοιλάδες κλείνουν σταδιακά με πρώτη την 

στενότερη 4η (οπίσθια), αμέσως μετά η εμπρόσθια (2η) και τελικά η μέση και μεγαλύτερη (3η). Στα τελικά 

στάδια φθοράς παραμένουν μόνο 2 νησιά τα οποία εξαφανίζονται. Σε δύο μόνο νεαρά δείγματα (1846 

και 1847) η 2η κοιλάδα κλείνει πριν την 4η, ενώ εξαίρεση στην εμπρόσθια γομφιοποίηση αποτελούν τα 

νεαρά δείγματα Ge I 1855 και Ge I 2023 στα οποία το μετακωνίδιο του p4 δεν φαίνεται να αναπτύσσεται 

ούτε εμπρόσθια ούτε οπίσθια (Εικόνα 48a.2).  

Γομφίοι με λοβούς σχεδόν κυλινδρικούς, το πλάτος τους δεν φαίνεται να αυξάνεται ιδιαίτερα προς την 

βάση, παρουσιάζουν ποικίλους συνδυασμούς εκτοστυλιδίων: α) καθόλου, β) ελαφριά μόνο στον m2 και 

m3 (απουσία ή παρουσία οπίσθιου εκτοστυλιδίου στον m3), γ) σχετικά έντονα και στους 3 (πολύ ελαφρύ 

οπίσθιο στον m3). Πάντα όμως είναι σε υποπλασμένη μορφή και περιορίζονται σε τριγωνικό σχήμα, 

προσκολλημένα, σχεδόν σαν εξόγκωμα στην επιφάνεια της βάσης του δοντιού. Παρουσία εμπρόσθιας 
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αναδίπλωσης (goat fold – GF), έντονη στον m1. Η ένταση μειώνεται προς τους m2 και m3, στον οποίο 

συχνότερα δεν εμφανίζεται (Εικόνα 49a). 

Στην συλλογή που μελετήθηκε περιλαμβάνονται μεσαίας-μεγάλης ηλικίας δείγματα, με ιδιαίτερη φθορά 

μεταξύ των δοντιών κατά την οποία τα δόντια αλλάζουν θέση και μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο, με 

αποτέλεσμα να φθείρονται κατά τον άξονα του μήκους τους. Μεταξύ αυτών και τα ελάχιστα νεαρά, 

φυσιολογικά δείγματα της θέσης Γεράνι I και VI, στα οποία παρατηρείται παρόμοια μορφολογία ενώ 

μοιράζονται τις κατά πολύ μικρότερες διαστάσεις τους έναντι των υπόλοιπων θέσεων. Ακόμα, αξίζει να 

σημειωθεί ότι το υλικό από τα σπήλαια του Μαύρου Μουρίου και της Παναγίας II αποτελούνται κυρίως 

από πολύ φθαρμένα και τμήματα γνάθων που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδύνατον να 

ταυτοποιηθούν μέσω των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, και γι’ αυτό το λόγο η κατηγοριοποίησή 

τους στην κλάση αυτή έγινε μόνο από τις σχετικές τους διαστάσεις. 

Θέσεις Εμφάνισης: Γεράνι (I, II, IV, VI), Μαύρο Μουρί (III, IV, V), Θέση EII, Παναγία II. 

Κλάση Μεγέθους ΙΙ 

Γνάθος βαθύτερη και πιο ογκώδης από αυτή του size II, διάστημα ενδιάμεσου πάχους (Εικόνα 47b). 

Προγόμφιοι, εκτός του p4 παρόμοιοι σε μορφολογία με το size I αλλά μεγαλύτερων διαστάσεων, γομφίοι 

με οβάλ προς κυλινδρικούς λοβούς, χωρίς να παρουσιάζεται έντονη αύξηση του πλάτους τους στη βάση. 

Σχετικά με την παρουσία και τον τύπο των εκτοστυλιδίων των γομφίων και την μορφολογία του p4 όμως 

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία, και πιθανώς να αναγνωρίζονται τρεις τύποι οδοντοστοιχιών:  

Τύπος α:  Γομφίοι με έντονα ή/και ψηλά εκτοστυλίδια  με επιπλέον οπίσθιο εκτοστυλίδιο στον m3, έντονο 

GF στον m3. Ο p4 είναι μονόλοβος αλλά σχετικά φθαρμένος, γομφιοποιείται οπίσθια στα φθαρμένα 

δόντια (Εικόνα 48b.1).  

Τύπος β: Γομφίοι με μικρά και τριγωνικά εκτοστυλιδία εκτεινόμενα μόνο στο ύψος της βάσης, πιο σπάνια 

εμφάνιση τους στον m1, απουσία οπίσθιου στον m3. GF εμφανές, η πτυχή του οποίου βρίσκεται ψηλά 

στο δόντι με αποτέλεσμα στα ελάχιστα φθαρμένα δόντια να μην παρατηρείται. Ο p4 είναι δίλοβος, 

ορθογώνιος (σε αντίθεση με το τριγωνικό σχήμα της κλάσης μεγέθους I) ή τριγωνικό (τύπος μεγέθους I) 

μη γομφιοποιημένο, ανοιχτές 1η και 2η κοιλάδα, γομφιοποιείται οπίσθια στα φθαρμένα δόντια. Σε ένα 

μόνο δείγμα το ενδοκωνίδιο του p4 είναι διαχωρισμένο από το υποκωνίδιο, ακόμα και σε μεγάλο επίπεδο 

φθοράς, αλλά η γενική μορφολογία παραμένει (ανοιχτές κοιλάδες) (Εικόνα 48b.2). 
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Τύπος γ: Γομφίοι χωρίς εκτοστυλίδια, GF εμφανές ή παντελώς απόν, p4 με ανοιχτές κοιλάδες που σε 

φθαρμένα δόντια κλείνουν οπίσθια (Εικόνα 48b.3). 

Θέσεις Εμφάνισης: Καλό Χωράφι, Λικοτιναρά (Liko, C, Bc (OD), ZD), Μαύρο Μουρί ΙΙΙ και IV, EII, Ρθ 

Κλάση Μεγέθους ΙΙΙ: 

Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες ομάδες, τα δείγματα που αποδόθηκαν στην κλάση αυτή διαθέτουν 

πολύ πιο έντονα χαρακτηριστικά που τα διαχωρίζουν επιπλέον από τις δύο μικρότερες.  

Γνάθος πολύ πιο ογκώδης (μεγαλύτερο πάχος και ύψος). Διάστημα ογκώδες, παχύ, ψηλό και σχετικά με 

το μέγεθός του, κοντό καθώς το μήκος του είναι περίπου ίσο με αυτό των κλάσεων I και ΙΙ. Ογκώδη δόντια 

χωρίς cingulum με πάχος που αυξάνεται προς την βάση, δίνοντας ένα συνολικό κωνικό σχήμα. Συνήθως 

το πρότυπο φθοράς τους είναι οδοντωτό, δίνοντας στο κάθε λοβό έντονα τριγωνικό σχήμα. Τα 

περισσότερα από τα δείγματα χαρακτηρίζονται από απογύμνωση των ριζών αρχίζοντας από τον p2, με 

το φαινόμενο να μειώνεται μέχρι τον m3 (Εικόνα 47c). 

Προγόμφιοι κατά κανόνα δίλοβοι, τόσο σε παρειακή όσο και μασητική άποψη. Οι p2 και p3 είναι έντονα 

τριγωνικοί στη μασητική όψη (Οπίσθιο τμήμα πολύ παχύτερο από εμπρόσθιο). Ο p4 ιδιαιτέρως δίλοβος, 

εμφανίζει έντονη πτυχή μεταξύ πρωτοκωνιδίου και υποκωνιδίου, που εκτείνεται σε όλο το ύψος του 

δοντιού. Οι δύο λοβοί που σχηματίζονται είναι ισοπαχείς, με αποτέλεσμα το δόντι να φαίνεται σχεδόν 

ορθογώνιο. Στα πιο νεαρά άτομα (Pa IΙ 185) το μετακωνίδιο αναπτύσσεται σταδιακά οπίσθια και 

εμπρόσθια (ανεπτυγμένο pre- και post-metacrestid) το οποίο οδηγεί τελικά στο κλείσιμο όλων των 

κοιλάδων. Εκτενέστερη κοιλάδα η 1η (Εικόνα 48c). Η μορφολογία των προγομφίων χαρακτηρίζει όλα τα 

καταγεγραμμένα δείγματα ανεξαιρέτως. 

Γομφίοι κωνικοί, με πλάτος βάσης μεγαλύτερο από της κορυφής, με έντονα εκτοστυλίδια, σχετικά 

οξύληκτα αλλά τριγωνικά, διαχωρίζονται από την επιφάνεια του δοντιού ενώ ο χώρος μεταξύ στυλιδίου 

και δοντιού συνήθως καλύπτεται με ίζημα. Εμφανίζονται σε όλους τους γομφίους, με επιπλέον οπίσθιο 

εκτοστυλίδιο στον m3. GF εμφανές σε όλα τα δόντια (Εικόνα 49c). 

Θέσεις Εμφάνισης: Λικοτιναρά (Liko, C, D, OD, ZD), Καλό Χωράφι, Μαύρο Μουρί (III, IV, V, VI, VII), 

Παναγία II, Γρίδα Αυλάκι, Κούμπες Ι, Ρέθυμνο (Ρθ), Γεράνι (I, VI), Θέση EII 
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Κλάση Μεγέθους IV:  

Ορισμένα δείγματα ομοιάζουν μεν σε μορφολογία με τα αντίστοιχα της κλάσης μεγέθους III, έχουν πολύ 

πιο ογκώδη γνάθο δε, που πιθανώς να ανήκουν σε μεγαλύτερο μορφότυπο (Εικόνα 47d, Εικόνα 48d και).  

Ο Kuss (1975) αναφέρει μια ολόκληρη γνάθο από τη θέση Μαύρο Μουρί IV με μήκος οδοντικού τόξου 

86,5mm, η οποία πράγματι τοποθετείται στα όρια που υπολογίσθηκαν και στην παρούσα εργασία για 

την κλάση IV. Επίσης από το MM IV έχει βρεθεί και ένα τμήμα γνάθου m1-m3 της ίδια κλάσης. 

Θέσεις Εμφάνισης: Λικοτιναρά (Liko, C, OD), Μαύρο Μουρί IV, Καλό Χωράφι  

Κάρπαθος 

Δεν καταγράφεται καμία πλήρης γνάθος, έτσι οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με το σχήμα του οδοντικό 

τμήμα της γνάθου αναφέρεται με επιφυλακτικότητα. Από τα δόντια παρατηρείται ότι η ελαφοπανίδα 

του νησιού είχε μικρότερο πλάτος από αυτή της Κρήτης (Εικόνα 48d). Οι γομφίοι διαθέτουν πιο οξύληκτα 

παρειακά φύματα, σε αντίθεση με τους λοβούς όλων των πληθυσμών της Κρήτης που εμφανίζονται πιο 

συμμετρικοί, με πιο στρογγυλά παρειακά φύματα. Αντίθετα, ο p4 είναι εμπρόσθια γομφιοποιημένος σε 

όλα τα δείγματα, ανεξαιρέτως, στοιχείο που χαρακτηρίζει την κλάση μεγέθους Ι της Κρήτης (Εικόνα 48d).  

Παρατηρούνται δύο μορφότυποι για δύο στοιχεία της οδοντοστοιχίας. Ο πρώτος σχετίζεται με τον όγκο 

ή τις διαστάσεις των δοντιών συνολικά (Εικόνα 47e.1 & e.2 και Εικόνα 48d). Ο δεύτερος με την παρουσία 

ή απουσία εκτοστυλιδίων και GF στους γομφίους και πιο συγκεκριμένα:  

1) παρουσία ψηλού, οξύληκτου εκτοστυλιδίου στο m3 που διαχωρίζεται από το δόντι, συχνότερα 

απουσία οπίσθιου εκτοστυλιδίου. Συχνότερη παρουσία στο m1 (οξύληκτο ψηλό, ή οξύληκτο τριγωνικό 

που διαχωρίζεται από το δόντι) παρά στο m2. Παρουσία GF σε όλα τα δόντια, λιγότερο έντονο στο m3 

(Εικόνα 48d και Εικόνα 49d).  

2) απουσία εκτοστυλιδίων ή ελαφριά παρουσία και στους τρεις, παρουσία GF σε όλα τα δόντια 

εντονότερο στο m3 (Εικόνα 48d και Εικόνα 49d). 

Οι δύο μορφότυποι εμφανίζονται και στις δύο κλάσεις μεγέθους. Σχηματίζονται έτσι τέσσερις ομάδες-

μορφότυποι δείγματα. 

Κάσος 

Τα μόλις τρία δείγματα της συλλογής αποτελούνται από δόντια και γνάθο μεγέθους και μορφολογίας 

size I (Κρήτη) και μορφότυπου 1 (Κάρπαθος):  
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 Ο p4 είναι εμπρόσθια γομφιοποιημένος, το GF εμφανές και στους τρεις γομφίους, μειούμενο από το m1 

στον m3. Ο υποκώνος των m1 και m2 εμφανίζεται έντονα γωνιώδης και συμπτυγμένος (Εικόνα 49f). 

  

a 

b 

c 

d 

e.1 

e.2 

f 

Εικόνα 47: Μορφότυποι γνάθων των ελαφοειδών της Κρήτης 
(αριστερά), της Καρπάθου (κέντρο) και της Κάσου (δεξιά) σε 

παρειακή όψη. 
Κλίμακα: 5cm 

Εικόνα 48: Μασητική όψη: Μορφότυποι p4 των νησιών 
Κρήτης (αριστερά), Καρπάθου (πάνω δεξιά) και Κάσου 
(κάτω δεξιά). Παρατηρείται επίσης το οξύληκτο σχήμα 

των παρειακών λοβών στους γομφίους των μορφότυπων 
Καρπάθου και Κάσου. Κλίμακα: 4cm 

a.1 

a.2 

b.1 

b.2 

b.3 

c 

d 

e 
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Συνοπτικά, το σύνολο των δειγμάτων των άνω γνάθων της Κρήτης παρουσιάζουν μια όξυνση των 

χαρακτηριστικών τους από τις μικρότερες προς τις μεγαλύτερες κλάσεις μεγέθους. Συγκεκριμένα, η 

οδοντοστοιχία των δειγμάτων που αντιπροσωπεύουν τις κλάσεις μεγέθους IV και V χαρακτηρίζονται από 

εντονότερο cingulum, παρουσία ενδοστυλίδων και αναδιπλώσεις στο εσωτερικό των δοντιών. Αντίθετα, 

οι κλάσεις I-III παρουσιάζουν πιο ήπια χαρακτηριστικά με απουσία του cingulum και των εσωτερικών 

αναδιπλώσεων, οι ενδοστυλίδες είναι λεπτότερες, ενώ μοιράζονται με τις μεγαλύτερες την συχνή 

γομφιοποίηση των προγομφίων. Αντίστοιχα, οι κλάσεις μεγέθους των κάτω γνάθων παρουσιάζουν 

παρόμοια διαφοροποίηση, ως προς την παρουσία ή απουσία εκτοστυλιδίων. 

Σύμφωνα με την Vislobokova (2013) τα χαρακτηριστικά αυτά αυξάνουν τη συνολική μασητική επιφάνεια 

η οποία κατ’ επέκταση (Damuth 1990, Janis 1990) εμπλέκεται με τις διατροφικές συνήθειες, καθώς στις 

βοσκητικές μορφές το εμβαδόν τείνει να είναι μικρότερο σε σχέση με τα είδη που τρέφονται με 

μαλακότερα φυτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, η παρουσία του cingulum είναι έντονη στα γένη 

Megaloceros (συγκεκριμένα στο M. giganteus antecedens), Praesinomegaceros, και Sinomegaceros ενώ 

είναι πολύ εντονότερο στον Arvernoceros και σχετικά αδύναμο στον Praemegaceros. Στα δασικά γένη 

Praesinomegaceros, Megaloceros, και Arvernoceros οι ενδοστυλίδες και τα εκτοστυλίδια είναι πιο ευρεία 

στην βάση του δοντιού και στενεύουν απότομα προς τα πάνω (τριγωνική μορφή). Αντίθετα, στα πιο 

υψοδοντικά, συνήθως μικτής διατροφής ελάφια, οι στυλίδες και τα στυλίδια είναι πολύ πιο ψηλά και 

στενά (οξύληκτα) καθώς αναπτύσσονται κυρίως στα φυλλοφάγα ελαφοειδή. Παρομοίως, η ανάπτυξη 

Εικόνα 49: Λεπτομέρεια παρειακής όψης: Μορφότυποι γομφίων 
της Κρήτης (αριστερά), της Καρπάθου (δεξιά πάνω και μέση) και 
της Κάσου (δεξιά κάτω). Κλίμακα: 4cm 

a 

b.1 

b.2 

b.3 

c 

d.1 

d.2 

f 
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αναδιπλώσεων (άκανθες και πτυχές του πρωτοκώνου και του υποκώνου) στους άνω γομφίους είναι 

χαρακτηριστική των ελαφιών που τρέφονται με φύλλα δέντρων παρά αυτών που ακολουθούν μια πιο 

μικτή διατροφή. 

Παρατηρείται λοιπόν μια ομοιότητα των μεγαλύτερων κλάσεων IV και V με δασικές, φυλλοφάγες 

ελαφοπανίδες, όπως τα γένη Megaloceros, Praesinomegaceros και Arvenoceros, ενώ αντίθετα οι τρεις 

μικρότερες ομοιάζουν με το ανοιχτού περιβάλλοντος, βοσκητικής μορφής, Praemegaceros. Και οι δύο 

μορφές ενδοστυλίδων και εκτοστυλιδίων εμφανίζονται στα δόντια των ελαφιών της Κρήτης και της 

Καρπάθου. Συγκεκριμένα η τριγωνική μορφή εμφανίζεται κυρίως στην ομάδα μεγέθους IV, αφού οι 

στυλίδες και τα στυλίδια είναι πιο πυκνά σε εμφάνιση, αλλά πιο χαμηλά, ενώ αντίθετα στα μικρόσωμα 

ελάφια των κλάσεων Ι-ΙΙΙ είναι πολύ πιο λεπτά αλλά ψηλά και στενά. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Γενικές παρατηρήσεις  

Συνολικά από την βιομετρική ανάλυση του κρανιακού υλικού προέκυψαν ανάμεικτα αποτελέσματα. 

Περισσότερο ενημερωτική σχετικά με τους πιθανούς μορφότυπους της Κρήτης αποδείχθηκε αυτή της 

οδοντοστοιχίας των άνω και κάτω γνάθων. Η μετάφραση των μορφολογικών διαφορών των κεράτων σε 

μετρικούς χαρακτήρες για ποσοτική ανάλυση υπήρξε σε γενικές γραμμές μη αποδοτική. Πολλά 

χαρακτηριστικά, όπως η καμπυλότητα, το σχήμα της διατομής ή η υφή της επιφάνειας των κεράτων δεν 

μπορούν να εκφραστούν ποσοτικά. Έτσι η διάκριση των μορφότυπων στους πληθυσμούς μέσα στην 

Κρήτη αλλά και αυτών μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου πραγματοποιήθηκε μέσα από καθαρά μορφολογική 

ανάλυση, διατηρώντας την βιομετρική ανάλυση σε τυπικά πλαίσια. Η ποσοτική μελέτη των κρανιακών 

διαστάσεων χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα (Hecheberg & Wörheide, 2019) για την φυλογένεση των 

ελαφοειδών. Παρ’ όλα αυτά συγκριτικά με τις μέχρι τώρα εργασίες σχετικά με την Πλειστοκαινική 

ελαφοπανίδα της Κρήτης (Malatesta 1980, De Vos 1984) στην παρούσα εργασία περιλήφθηκαν πολύ 

λιγότερα και μη ολοκληρωμένα δείγματα κρανίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η βιομετρική ανάλυση 

αυτών να καταλήξει σε μη σημαντικά αναγνωρίσιμα πρότυπα, δίνοντας πολύ λιγότερα στοιχεία απ’ όσα 

ήταν ήδη γνωστά. Το ίδιο όμως δεν μπορεί να ειπωθεί και για το υλικό των άνω και κάτω γνάθων. Το 

πολύ μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο σύνολο θέσεων και τα αριθμητικά περισσότερα δείγματα 

έδωσαν πιο κατανοητά πρότυπα. Και εδώ όμως, η ηλικιακή φθορά που παρατηρήθηκε σε μεγάλο 

ποσοστό του υλικού δυσχέραινε την αναγνώριση των επιμέρους κλάσεων. Ακόμα και με την αφαίρεση 

των εμφανών γερασμένων δειγμάτων δεν ήταν δυνατή η αποφυγή «θορύβου» που δημιουργούσαν 

δείγματα μικρότερης ηλικιακής φθοράς. 

Τα ελάχιστα δεδομένα που παρουσίασε η βιομετρική ανάλυση ήρθε να συμπληρώσει με πολύ 

μεγαλύτερη επιτυχία η μορφολογική παρατήρηση, σύγκριση και διάκριση του κρανιακού υλικού. Έτσι, η 

διάκριση των μορφότυπων μετρικά έγινε δυνατή κατά κύριο λόγο, με την παράλληλη μελέτη της 

μορφολογίας των επιμέρους ομάδων, και το αντίστροφο. Στο σύνολο του υλικού επικρατούν οι 

μικρότεροι μορφότυποι (κλάσεις μεγέθους 1-3). Η μετρική σύγκριση επομένως με οποιοδήποτε πιθανό 

πρόγονο, ή συγγενικό τάξο έγινε αποδείχθηκε αδύνατη λόγω της μεγάλης διαφοράς στο μέγεθος μεταξύ 

των ελαφοειδών της Κρήτης και της Καρπάθου και των κατά πολύ μεγαλύτερων ηπειρωτικών συγγενών 

τους. Αντίθετα, η αναγνώριση μορφολογικών χαρακτήρων σε όλο το κρανιακό υλικό αποδείχθηκε πολύ 

πιο πληροφοριακή και κατατοπιστική. Η διερεύνηση αυτή μάλιστα ήταν δυνατή, ιδιαίτερα χάρη στις 
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πολυάριθμες εκτενείς μελέτες των τελευταίων χρόνων σχετικά με τα ανατομικά χαρακτηριστικά του 

κρανίου απολιθωμένων ελαφοειδών του Πλειστοκαίνου (Croitor 2005, 2006a&b, 2018, Vislobokova 

2012, 2013, Van der Made & Tong 2008, Pfeiffer 2018, Lister et al. 2010 κ.α.). 

Έτσι αναγνωρίστηκαν τέσσερεις βασικές κλάσεις μεγέθους-μορφότυποι, και πιθανώς μια πέμπτη, που 

συμφωνούν εν μέρει με τα ευρήματα του De Vos (1979, 1984, 1996) με τις τρεις μικρότερες να 

εμφανίζονται πιο συγγενικές από τις αμέσως μεγαλύτερες. Στην Κάρπαθο παρατηρούνται μάλλον δύο, 

με ενδείξεις επιπλέον διαχωρισμού λόγω φυλετικού διμορφισμού. Σημαντική παρατήρηση όμως 

αποτελεί το γεγονός πως καμία θέση δεν περιείχε αποκλειστικά έναν μορφότυπο με εξαίρεση πιθανώς 

την θέση Γεράνι VI. 

Οι διαφορετικοί μορφότυποι 

Από την συνδυαστική μελέτη των μετρικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών αναγνωρίστηκαν έως 

πέντε μορφότυποι ελαφοειδών της Κρήτης. Αυτοί συσχετίζονται με τα είδη κατά De Vos (1984, 1996) 

Candiacervus ropalophorus, C. sp II, C. cretensis, C. rethymnensis και Candiacervus sp. V («Cervo taglia 

media» των Kotsakis et al. 1976 ή «Cervus dorothensis» των Carasso Barbato 1989). Μέχρι τώρα κρανιακό 

υλικό για τα είδη C. cretensis και μεγαλύτερα δεν είχε περιγραφθεί, ενώ για το μεγαλύτερο, Candiacervus 

sp. VI η απουσία υλικού κρανίων, κεράτων και δοντιών παραμένει. 

Candiacervus ropalophorus – Κλάση μεγέθους Ι: 

Μετρικά, όπως φάνηκε στα διαγράμματα διασποράς και στην Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών 

(Διαγράμματα 1-4 και 27) η διάκριση των μικρόσωμων κρητικών μορφότυπων μέσω των κεράτων ήταν 

αδύνατη. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στον παρόμοιο όγκο του συνόλου των κεράτων, ο οποίος 

εκφράζεται από τις κάθετες διαστάσεις των επιμέρους τμημάτων τους που εξετάστηκαν.  

Αναφερόμενος στις θέσεις Γεράνι IV και Λικοτιναρά, ο De Vos (1984) διέκρινε πέντε μορφότυπους, μια 

ποικιλομορφία που ο ίδιος θεωρεί μη αναμενόμενη σε ένα και μόνο είδος. Κατέληξε έτσι στον 

διαχωρισμό των μορφότυπων μεταξύ των C. ropalophorus και C. sp II. Το είδος C. ropalophorus πιθανώς 

να αποτελεί πράγματι ξεχωριστό είδος, δεδομένου του ότι διαχωρίζεται και βιομετρικά από το 

μετακρανιακό υλικό (De Vos 1979, Μανιάκας 2010) και το οδοντικό (De Vos 1984, παρούσα εργασία) με 

σχετική διαφορά. Δείγματα όμως που λόγω φθοράς δεν διέθεταν τελικό άκρο ήταν αδύνατον να 

διαχωριστούν μεταξύ των ειδών C ropalophorus και C. listeri. Αποτελούνται από τμήματα βάσεων 

παρόμοιων διαστάσεων και υπερβασικό κλάδο σε παρόμοιο ύψος. Το υπόλοιπο τμήμα δεν διαθέτει 

κανένα διακριτικό χαρακτηριστικό, πέρα του, συχνά απόντος, οπίσθιου κλάδου του C. listeri. Ακόμα όμως 
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και τα χαρακτηριστικά του μικρότερου μήκους και της απουσίας ροπαλόμορφης κατάληξης που 

διακρίνουν το δεύτερο είδος μπορούν να θεωρηθούν ως ποικιλομορφία μέσα στο είδος C. ropalophorus, 

που μπορεί να παρατηρείται λ.χ. μεταξύ διαφορετικών χρονοειδών (θεωρία που προτείνεται και από την 

Van der Geer, 2018), ή ακόμα και αναπτυξιακών σταδίων. Η πλειοψηφία των δειγμάτων των δύο ειδών 

άλλωστε βρίσκεται στις θέσεις Γεράνι IV (C. ropalophorus) και Rethymnon Area (C. ropalophorus και C. 

listeri), δύο θέσεων σε πολύ κοντινή απόσταση. 

Έντονος φυλετικός διμορφισμός παρατηρήθηκε στην μετρική ανάλυση του μικρού αριθμού δειγμάτων 

κρανίων. Τα θηλυκά διακρίνονται από τα αρσενικά καθώς διαθέτουν μικρότερες διαστάσεις σε όλα τους 

τα χαρακτηριστικά και έτσι τοποθετούνται σε κάθε περίπτωση στα κατώτερα όρια των κατανομών, χωρίς 

περαιτέρω διάκριση σε κλάσεις μεγέθους. Ακόμα και μεταξύ των αρσενικών όμως η διάκριση των 

κλάσεων μεγέθους Ι και ΙΙ δεν ήταν σαφής, καθώς κατανέμονταν είτε ομοιογενώς (Διαγράμματα 5-7), 

είτε σε παράλογες ομαδοποιήσεις (Διάγραμμα 5). Στο τελευταίο, παρατηρείται διαχωρισμός των 

κρανίων αρσενικών ατόμων της θέσης Γεράνι IV σε δύο ομάδες, πρότυπο που ακολουθούν και τα 

υπόλοιπα αρσενικά δείγματα άλλων θέσεων. Το σύνολο των δειγμάτων του Γερανιού IV όμως ανήκουν 

στον μορφολογικά ομοιογενή (σύμφωνα με τον De Vos 1984) πληθυσμό του C. ropalophorus. Μάλιστα ο 

ολότυπος της κλάσης μεγέθους Ι τοποθετείται στην μεγαλύτερη μετρικά ομάδα από τις δύο, σε πολύ 

μικρή απόσταση από τους ολότυπους των τριών ειδών που ανήκουν στην κλάση μεγέθους ΙΙ. Ο 

παράλογος αυτός διαχωρισμός πιθανώς υποδεικνύει μια σχέση διαφορετική από αυτήν που 

περιγράφεται από τον συγγραφέα (De Vos 1984). Δυστυχώς, οι μόνες πληροφορίες σχετικά με το υλικό 

αυτό προέρχονται από την αναφερόμενη εργασία, και επομένως δεν είναι δυνατόν να σχολιαστεί κάτι 

επιπλέον επί του παρόντος. Η συλλογή κρανίων που μελετήθηκε αποτελούνταν από δείγματα μη 

ολοκληρωμένα, καθιστώντας την αναγνώριση χαρακτήρων για τον μορφολογικό διαχωρισμό μεταξύ των 

κρητικών ειδών αδύνατη.  

Η μικρότερη κλάση Ι, όπως αναφέρεται και από τον De Vos (1979, 1984) και την Van der Geer (2018) 

εμφανίζεται κυρίως στο σπήλαιο Γεράνι ΙV. Από την σύγκριση του διαγράμματος μήκους σειράς 

προγομφίων και γομφίων των άνω γνάθων (Διάγραμμα 9) και μήκους σειράς γομφίων και οδοντικού 

τόξου των κάτω γνάθων (Διάγραμμα 16) με τα αντίστοιχα για τις θέσεις που μελέτησε ο De Vos (1984) 

παρατηρείται ότι στην περιοχή κατανομής των δειγμάτων που αναφέρονται ως C. ropalophorus 

κατανέμονται ελάχιστα δείγματα από την παρούσα εργασία. Αυτά αποτελούνταν από ελάχιστα δείγματα 

άνω γνάθων και εξίσου ελάχιστες, φθαρμένες κάτω γνάθους ατόμων μεγάλης ηλικίας. Η κατανομή των 

δειγμάτων που αναγνωρίστηκαν στην C. ropalophorus επαναλαμβάνεται σταθερά σε όλες τις υπόλοιπες 
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μετρικές αναλύσεις (Διαγράμματα 9-22 και 30-32) και διαχωρίζονται σχετικά ευκρινώς από τις 

υπόλοιπες. Μια ενδιάμεση ομάδα μεταξύ της κλάσης αυτής και της αμέσως επόμενης (C. sp II) 

περιλαμβάνει δείγματα κάτω γνάθων και των δύο κλάσεων μορφολογικώς. Τα δείγματα που ανήκουν 

στην κλάση Ι ανήκουν πιθανώς σε αρσενικά άτομα, καθώς προέρχονται από το σπήλαιο Γεράνι VI, μια 

θέση που εμφανίζει σχεδόν αποκλειστικά την κλάση αυτή, τόσο μορφολογικά όσο και μετρικά.  

Δυστυχώς τα γναθικά και οδοντικά δείγματα από τη θέση Γεράνι IV δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα 

εργασία, παρ’ αυτά το σύνολο των μελετημένων γνάθων (άνω και κάτω) που ανήκουν στην κλάση αυτή 

προέρχονται πράγματι από τα λοιπά σπήλαια του Γερανιού (I, II, VI). Οι υπόλοιπες αναφορές 

προέρχονται από θέσεις που, η ακριβής τοποθεσία τους δεν έχει καταγραφεί. Υπάρχει όμως πιθανότητα 

να βρίσκονται πολύ κοντά στις θέσεις του Γερανιού, καθώς τόσο η θέση «Ρθ» (Ρέθυμνο), όσο και η «ΕΙΙ» 

(πιθανώς Επισκοπή) αναφέρονται σε τοποθεσίες του Νομού Ρεθύμνου. Στο σπήλαιο Λικοτιναρά, παρόλο 

που επικρατούν οι κλάσεις ΙΙ και ΙΙΙ, ένας μονοψήφιος αριθμός από κάθε επίπεδο του σπηλαίου 

παρουσιάζει μικρότερες διαστάσεις, είτε στις σειρές των δοντιών, είτε στον όγκο της γνάθου. Από 

μορφολογικής πλευράς δεν είναι δυνατή η αναγνώρισή τους για επιβεβαίωση της κατάταξή τους στο 

μέγεθος I, επομένως θεωρούμε ότι πιθανώς αποτελούν μικρότερες μορφές του μεγέθους ΙΙ. Την υπόθεση 

αυτή έρχεται να ενισχύσει και το γεγονός ότι κανένα από τα ευρήματα κεράτων στο σπήλαιο δεν ανήκουν 

στο C. ropalophorus, όπως αναφέρεται και από την Van der Geer (2014), αλλά και από την παρούσα 

εργασία. Τα λοιπά δείγματα, με ηλικία κατάλληλη για μορφολογική περιγραφή, ταυτίζονται με την 

περιγραφή των άνω και κάτω γνάθων κατά De Vos για το C. ropalophorus:  

Η κλάση μεγέθους Ι (C. ropalophorus) που εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στην θέση Γεράνι IV, έχει σχετικά 

καθορισμένα οδοντικά χαρακτηριστικά. Ο p2 είναι τριγωνικό, εύκολα διαχωρίσιμο από το p3 και p4, 

καθότι μικρότερο ενώ το παρακωνίδιο είναι ενωμένο με το παραστυλίδιο σχηματίζοντας ένα φύμα. Το 

υποκωνίδιο χωρίζεται από το πρωτοκωνίδιο από μια ελαφριά πτυχή. Το p3 δεν είναι γομφιοποιημένο. 

Το p4 παρουσιάζει διαφορετικά στάδια γομφιοποίησης; 1) μη γομφιοποιημένο, που διακρίνεται από το 

p3 από το εντονότερα ανεπτυγμένο μετακωνίδιο. 2) η 2η κοιλάδα (1η, αν δεν υπολογίσουμε αυτήν μεταξύ 

παρακωνιδίου και παραστυλιδίου) ανοιχτή ακριβώς πάνω από την βάση αλλά σε άλλα είναι 

ολοκληρωτικά κλειστή, λόγω επέκτασης του μετακωνιδίου (εμπρόσθια γομφιοποίηση). 3) Η 3η κοιλάδα 

(2η) ανοιχτή από την κορυφή του p4 μέχρι το μέσο του ύψους της μύλης, ενώ σε άλλα κλείνει λόγω 

επέκτασης του μετακωνιδίου (οπίσθια γομφιοποίηση). 4) και η 2η και η 3η κοιλάδα κλειστές 

(ολοκληρωτική γομφιοποίηση). Ο πιο συχνός τύπος είναι η εμπρόσθια γομφιοποίηση. Το ενδοκωνίδιο 
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και το εκτοστυλίδιο ενώνονται στην γλωσσική πλευρά μόλις από την κορυφή του δοντιού, επομένως η 

4η (3η) κοιλάδα εμφανίζεται συνήθως ως νησί. 

Αντίστοιχα, τα δόντια της άνω γνάθου χαρακτηρίζονται από δίλοβο p2, με γλωσσικά στρογγυλό 

πρωτοκώνο, ίδιου μεγέθους με τον υποκώνο (Εικόνα 50), ενώ μεταξύ πρωτοκώνουν και υποκώνου 

σχηματίζεται μια ανοιχτή κοιλάδα που διατηρείται μέχρι τα προχωρημένα στάδια φθοράς. Ο p3 είναι 

μονόλοβος ή δίλοβος, με τον υποκώνο πάντα μικρότερο από τον πρωτοκώνο. Ο p4 είναι πάντα 

μονόλοβος γλωσσικά και σχηματίζει μερικές φορές ένα πολύ ελαφρύ cingulum.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός στο σύνολο των οδοντικών δειγμάτων, η κλάση μεγέθους αυτή 

εκλείπει παντελώς από τη θέση Καλό Χωράφι, παρ’ όλο που είναι η δεύτερη θέση σε συχνότητα εύρεσης 

κεράτων του είδους C. ropalophorus (βλ. De Vos 1984, Van der Geer 2018), ενώ στην ανάλυση του 

μετακρανιακού υλικού των ελαφοειδων της Κρήτης, (Μανιάκας, 2010) παρατηρήθηκε σχεδόν ίση 

εμφάνιση του μεγέθους Ι και ΙΙ στη θέση αυτή. Παρ’ αυτά, καταγράφονται δείγματα κεράτων από τη 

θέση αυτή, κυρίως τμήματα του μακρόστενου στελέχους που ομοιάζουν αρκετά με τα απλοποιημένα 

ροπαλόμορφα κέρατα του C. ropalophorus.  

Candiacervus sp II – Κλάση μεγέθους ΙΙ: 

Σχετικά με τα κέρατα του είδους, αναφερόμενος στις θέσεις Γεράνι IV και Λικοτιναρά ο De Vos (1984) 

διέκρινε τέσσερις μορφότυπους, μια ποικιλομορφία που ο ίδιος θεωρεί μη αναμενόμενη σε ένα και μόνο 

είδος. Από την μετρική σύγκριση των κεράτων της δεύτερης κλάσης μεγέθους (Διαγράμματα 1-4 και 27) 

παρατηρήθηκε ομοιογένεια μεταξύ των επιμέρους μορφότυπων. Εξαίρεση αποτελούν τα δείγματα του 

Εικόνα 50: Οι τρεις μορφότυποι του p2 που εμφανίζονται στο οδοντικό υλικό των άνω γνάθων 
που μελέτησε ο De Vos (1984). Ο μορφότυπος στο δεξί μέρος χαρακτηρίζει την πλειοψηφία 
των δειγμάτων C. ropalophorus. Εικόνα από De Vos (1994). 
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C. devosi, τα οποία λόγω της ανάπτυξης διπλού εμπρόσθιου κλάδου παρατηρείται ελάχιστη μείωση του 

μήκους της βάσης, στοιχείο που τα διαχωρίζει από τα υπόλοιπα. 

Βασιζόμενη στους μορφότυπους κατά De Vos (1984), το 2018 η Van der Geer περιέγραψε επιπλέον τρία 

χρονοείδη που ανήκουν στην κλάση ΙΙ. Πράγματι, η ποικιλομορφία που εμφανίζει το υλικό είναι 

εντυπωσιακά μεγάλη, όπως αναπτύχθηκε όμως στο κεφάλαιο των Αποτελεσμάτων, πιθανώς να 

διακρίνονται σε διαφορετικές υποομάδες. Συγκεκριμένα, Από την σύγκριση της μορφολογίας των 

δειγμάτων που ανήκουν στη δεύτερη ποικιλία του είδους C. listeri, αυτή με την ευθύγραμμη οπίσθια 

πλευρά φαίνεται να ταυτίζεται με τα αντίστοιχα δείγματα της ποικιλίας του τρίτου είδους, C. cf reumeri. 

Οι ίδιο ποικιλίες επομένως περιγράφονται μάλλον από τον ίδιο μορφότυπο. Η περιγραφή αυτή 

περιλαμβάνει και τα κέρατα του μορφότυπου του C. reumeri, το επιπλέον χαρακτηριστικό των οποίων 

είναι ένας δεύτερος εμπρόσθιος κλάδος. Προτείνεται επομένως το σύνολο αυτών να περιληφθεί σε έναν 

μορφότυπο, αυτόν του C. reumeri. Τέλος, τα δείγματα του είδους C. devosi διαχωρίζονται από τα 

υπόλοιπα μορφολογικά λόγω του διπλού εμπρόσθιου κλάδου, και εν μέρει μετρικά λόγω της μικρότερου 

μήκους βάσης τους. Η ευθύγραμμη διευθέτηση του κύριου σώματος του κεράτου, το μεγάλου μήκους, 

οξύληκτο άκρο και η παρουσία οπίσθιου κλάδου αποτελούν χαρακτηριστικά που συνολικά βρίσκονται 

στα δύο προαναφερθέντα είδη. Προτείνεται επομένως μια ομαδοποίηση των διαφορετικών 

ποικιλομορφιών, σχετικά διαφορετική από αυτή της Van der Geer (2018), καταλήγοντας σε δύο 

γενικευμένους μορφότυπους.  Συγκεκριμένα, το είδος C. listeri απορρίπτεται πλήρως, με το C. 

ropalophorus να περιλαμβάνει τόσο τον ροπαλοκατάληκτο τύπο, όσο και τα λυροειδή, μικρότερου 

μήκους κέρατα του C. listeri. Επιπλέον, η ποικιλία του C. listeri με ευθύγραμμη οπίσθια πλευρά, 

περιλαμβάνεται στην γενικευμένη περιγραφή του C. reumeri όπως και τα κέρατα του C. devosi. Τα 

προτεινόμενα κατά Van der Geer (2018) χρονοείδη επομένως χρίζουν επαναπροσδιορισμού, ενώ  

αναθεωρείται και η αναγωγή τους σε είδη.  

Το είδος C. sp II (De Vos 1979, 1984) αντιπροσωπεύεται από μόλις τρία δείγματα κρανίων, διακριτά σε 

μέγεθος από το C. ropalophorus, τα οποία αποτελούν και τους ολότυπους των επιμέρους 

μορφότυπων/ειδών της κλάσης μεγέθους ΙΙ. Σε οποιαδήποτε ανάλυση περιλήφθηκε η μέτρηση του 

ελάχιστου πλάτους προσωπικού (βλ. Διάγραμμα 6), παρατηρήθηκε ότι το κρανίο-ολότυπος του είδους 

C. listeri (C. sp IIa) παρουσιάζει μεγαλύτερες διαστάσεις. Πράγματι, το πλάτος του κρανίου στο σημείο 

αυτό είναι αξιοσημείωτα μεγαλύτερο από τους ολότυπους των δύο ειδών της ίδιας κλάσης (C. devosi, C. 

reumeri, Εικόνα 51) ενώ σύμφωνα με τον De Vos (1984) το μόνο διακριτό χαρακτηριστικό του είδους 

είναι το αυξημένο πάχος του οπίσθιου τμήματος της οφθαλμικής κόγχης. Η διαφορά αυτή είναι και η 
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μόνη που παρατηρήθηκε στο σύνολο των κρανίων όλων των θέσεων που μελετήθηκαν στην παρούσα 

εργασία. Έτσι, με τρία μόλις δείγματα που διαφέρουν σε έναν μόνο χαρακτήρα, δεν μπορεί να 

απορριφθεί η πιθανότητα ενδοειδικής ποικιλότητας μέσα στην κλάση μεγέθους ΙΙ.  

 Η έντονη ανομοιογένεια που παρατήρησε ο De Vos (1984) στο είδος C. sp II, παρατηρείται και 

μορφολογικά αλλά και μέσα από την μετρική ανάλυση των άνω και κάτω γνάθων και δοντιών της 

παρούσας εργασίας. Εκπροσωπεύεται στις περισσότερες θέσεις, με βασικότερες το σπήλαιο Καλό 

Χωράφι και Λικοτιναρά (επίπεδο B, C, Bc (OD), και λιγότερο στο Μαύρο Μουρί ΙΙΙ και VI, καθώς και από 

τις θέσεις EII και Ρθ. Η κατανομή των δειγμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη από των υπόλοιπων ομάδων, 

ενώ συχνά παρατηρείται διαχωρισμός σε επιπλέον υποομάδες (Διαγράμματα 13-14). Η ενδιάμεση 

ομάδα που σχηματίζεται μεταξύ των κλάσεων Ι και ΙΙ στα διαγράμματα των κάτω γνάθων πιθανώς 

αποτελείται από θηλυκά δείγματα της κλάσης ΙΙ. Μορφολογικά είναι δυνατόν να αναγνωριστούν 

επιμέρους κατηγορίες κάτω γνάθων, η αντιστοίχιση με τους κατά De Vos μορφότυπους όμως δεν 

κρίνεται ασφαλής. 

Μέχρι στιγμής, οποιαδήποτε σχετική μελέτη του σκελετικού υλικού της κλάσης μεγέθους ΙΙ (De Vos 1979, 

Μανιάκας 2010) δεν επέδωσε διαφορές που θα μπορούσαν να διαχωρίσουν την κλάση αυτή σε επιπλέον 

είδη. Το ίδιο ισχύει και για το κρανιακό υλικό που μελετήθηκε στην παρούσα εργασία. 

Candiacervus cretensis – Κλάση μεγέθους ΙΙΙ: 

Στη μέχρι στιγμής βιβλιογραφία (Malatesta 1980, De Vos 1984, Capasso Barbato 1989, 1990, 1992a&b) 

δεν έχει αναφερθεί οριστεί κανένα κρανιακό στοιχείο στην κλάση μεγέθους ΙΙΙ. Πράγματι, κανένας τύπος 

κεράτου δεν μπορεί να ταυτιστεί με το είδος C. cretensis, ενώ το λοιπό κρανιακό υλικό (κρανία, δόντια, 

Εικόνα 51: Κρανία της κλάσης μεγέθους ΙΙ σε ραχιαία όψη: α) C. devosi β) C. listeri γ) C. reumeri. 



144 
 

γνάθοι) που φαίνεται να ξεπερνά σε διαστάσεις τις παραπάνω κλάσεις μεγέθους είναι πολύ λιγότερο.  

Παρόλα αυτά, η Van der Geer (2018) αναφέρει δύο δείγματα κεράτων, ένα από το σπήλαιο Γρίδα Αυλάκι 

(κωδ. FS38/53) και ένα από τοn Σίφουνα (κωδ. FS38/30) τα οποία κατατάσσει στον μορφότυπο του C. 

listeri και υποθέτει πως πιθανώς να ανήκουν είτε σε μια γεωλογικά παλαιότερη μορφή του ή στο 

μεγαλύτερο C. cretensis. Τα δείγματα αυτά είναι πράγματι ελάχιστα μεγαλύτερα από τα υπόλοιπα που 

μελετήθηκαν, δεν διαφέρουν σε τίποτα περισσότερο από τον λυροειδή μορφότυπο C. 

ropalophorus/listeri. Επομένως, βασιζόμενοι μόνο στον όγκο αυτών, δεν θεωρείται λογικό να 

τοποθετηθούν σε διαφορετικό είδος, καθώς είναι πιθανόν να ανήκουν σε ένα πολύ πιο μεγαλόσωμο 

άτομο των μικρότερων ειδών.  

Τρία δείγματα κρανίων ξεχώρισαν για τις κατά πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις τους. Από αυτά, τα 

δείγματα από τις άγνωστες κρητικές θέσεις με κωδικούς, «Rethymnon Area» και «FS 38/25» 

αποστασιοποιούνται ευδιάκριτα από τις μικρότερες κλάσεις. Πιθανώς πρόκειται για μεγαλύτερες 

μορφές ελαφιών, όπως οι κλάσεις μεγέθους ΙΙΙ ή ΙV. Από τα δείγματα αυτά σώζεται μόνο το οπίσθιο 

τμήμα του κρανίου, περιλαμβανομένων των κερατοφόρων και τμήμα των συνοδευόμενων κεράτων, 

τμήματα αρκετά περιορισμένης διατήρησης. Εξαίρεση αποτελεί το δείγμα «FS 38/25», από το οποίο 

διατηρείται το εγκεφαλικό κρανίο σε καλή κατάσταση δεν παρουσιάζει όμως διαφορές με τα υπόλοιπα 

δείγματα των μικρότερων μορφότυπων, πέραν των μεγαλύτερων διαστάσεών του, μπορεί επομένως να 

θεωρηθεί πως αποτελεί ένα μεγαλύτερο άτομο των μικρότερων ομάδων ή ακόμα και της μεγαλύτερης 

κλάσης μεγέθους των μικρόσωμων, το C. rethymnensis. 

Ιδιαίτερο είναι το οδοντικό υλικό της κλάσης Ι. Στις άνω γνάθους αποτελείται από έναν μικρό αριθμό 

δειγμάτων δοντιών μετρικά διακριτών από την κλάση ΙΙ και VI αλλά μορφολογικά παρόμοιων της κλάσης 

ΙΙ. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που διαθέτουν cingulum, χαρακτηριστικό των μεγαλύτερων κλάσεων, δεν 

εκτείνεται σε όλη τη βάση του δοντιού και απουσιάζει από τους προγόμφιους, ενώ οι ενδοστυλίδες είναι 

λεπτές και οξύληκτες, ομοιάζοντας στους μικρότερους μορφότυπους. Όπως και η προηγούμενη κλάση, 

βρίσκονται στις θέσεις Καλό Χωράφι, Λικοτιναρά (Bc (OD) και C) και ΕΙΙ. Στις κάτω γνάθους όμως η 

μορφολογία της διακριτής μετρικά ομάδας μετά την κλάση ΙΙ έχει εντελώς διαφορετική μορφολογία από 

τις μικρότερες. Έτσι είναι πιθανόν η κλάση ΙΙΙ να «κρύβεται» μέσα στην κατανομή του, έτσι κι αλλιώς 

ποικιλόμορφου, είδους ΙΙ, και δεδομένης της μορφολογικής του ομοιότητας να μην είναι εύκολα διακριτό 

από αυτό.  
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Candiacervus rethymnensis – Κλάση Μεγέθους IV: 

Όπως και το προηγούμενο, έτσι και το είδος αυτό δεν αντιπροσωπεύεται από μεγάλο αριθμό κρανιακών 

δειγμάτων, και καμία μορφή κέρατου. Ένα δείγμα που σύμφωνα με την Van der Geer (2018) ορίζεται ως 

πιθανός μορφότυπος του είδους C. cretensis είναι το κερατοφόρο κρανίο «Μ». Από τη βιομετρική 

ανάλυση των διαστάσεων του διασωζώμενου κρανίου πράγματι διαφεύγει από τις μέσες διαστάσεις των 

μικρόσωμων πληθυσμών. Από την μορφολογική εξέταση των κεράτων όμως το ελάφι αυτό ανήκει 

μάλλον στην υποοικογένεια Cervinae. Οι μέχρι τώρα έρευνες σχετικά με το C. rethymnensis 

παραπέμπουν πράγματι σε διαφορετικό πρόγονο των μεγαλύτερων κλάσεων των κρητικών ελαφιών, 

ενώ παλαιότεροι ερευνητές (Capasso Barbato & Petronio 1986, Capasso Barbato 1992b, Caloi & Palombo 

1995, 1996 και Sickenberg 1975) έχουν συνδέσει τον πρόγονο με το Cervus peloponnesiacus της 

Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο. Το είδος αυτό είναι μικρότερο ή ισομεγέθες με το παραπάνω είδος 

(Μανιάκας 2010). Ο νησιωτικός κανόνας δεν απαγορεύει την εξέλιξη γιγάντιων μορφών από μικρότερες, 

ωστόσο στα μεγάλα φυτοφάγα είναι περισσότερο συνηθισμένος ο νανισμός, ενώ η αντίθετη διαδικασία 

εμφανίζεται σε πολύ μικρότερα ζώα, όπως στους αντιπροσώπους της οικογένειας Muridae.  

Η έλλειψη περισσότερων παρόμοιων δειγμάτων και επιπλέον κρανιακών δομών, καθιστά αδύνατη την 

επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης. Την εποχή του Πλειστοκαίνου η Κρήτη αποτελεί πεδίο πολλαπλών 

αφίξεων ποικίλων μορφών. Παράλληλα το κρανίο αυτό αποτελεί το μόνο δείγμα τέτοιας μορφής. 

Επομένως δεν είναι παράλογη η υπόθεση το δείγμα αυτό να προέρχεται από κάποιο τυχαίο είδος 

ελαφιού που εποίκισε την Κρήτη, αλλά όμως δεν κατάφερε να εγκατασταθεί με επιτυχία και επομένως 

δεν έχει άμεση συγγένεια με τις κρητικές μορφές. 

Μια διακριτή σε διαστάσεις ομάδα δειγμάτων δοντιών άνω και κάτω γνάθων, αντιστοιχούνται με το 

είδος αυτό. Η χαρακτηριστική μορφολογία τους τα διαχωρίζει πλήρως από τις προηγούμενες, μικρότερες 

κλάσεις καθώς διαθέτουν επιπλέον δομές μεγαλύτερης έντασης ενώ οι κάτω γνάθοι εμφανίζονται πολύ 

πιο ογκώδεις. 

Candiacervus sp. V 

Όπως και στην προηγούμενη κλάση, δεν διαθέτουμε κανένα στοιχείο για τα κέρατα και το κρανίο. Στη 

συλλογή των γνάθων όμως παρατηρείται μια ομάδα τριών άνω γνάθων και εννέα κάτω γνάθων η 

οδοντοστοιχία των οποίων διαθέτει παρόμοιες αλλά πολύ πιο ισχυρά ανεπτυγμένες δομές με την κλάση 

IV. Πιθανώς να αποτελούν νεαρότερα ή πολύ μεγαλόσωμα άτομα του C. rethymnensis, δεδομένης όμως 



146 
 

της έλλειψης περισσότερων και καλύτερα συντηρημένων δειγμάτων δεν είναι δυνατή η απόρριψη 

κανενός σεναρίου. 

Μορφότυποι Καρπάθου και Κάσου: 

Σχετικά με τα κέρατα των ελαφοειδών της Καρπάθου, ο μορφολογικός τους διαχωρισμός ήταν σχετικά 

ευκρινείς. Σύμφωνα με τον Kuss (1975) τα μέχρι τότε ευρήματα διακρίνονταν σε δύο κατηγορίες, τις 

«cerigensis» και «pigadiensis», η περιγραφή των οποίων όμως είναι μάλλον ασαφής. Παρ’ αυτά, δύο 

ομάδες φαίνεται να διαχωρίζουν, με βάση το συνολικό μήκος και σχήμα, το μήκος της βάσης  και τον 

αριθμό των κλάδων. Παρατηρείται όμως μια πρόσμιξη αυτών των χαρακτηριστικών σε πολλά δείγματα. 

Από τα ελάχιστα δείγματα της Κάσου παρατηρείται ομοιότητα με τον μορφότυπο «pigadiensis», είναι 

όμως πολύ λεπτότερα και χωρίς καμία αυλάκωση. Η γενικευμένη δομή των κεράτων των ελαφοειδών 

της Καρπάθου είναι ιδιαίτερη. Δεν παρατηρείται λυροειδής σχηματισμός, καθώς τα κέρατα 

κατευθύνονται σε καμπύλη προς τα πίσω, με τους εμπρόσθιους κλάδους σχεδόν παράλληλους και σε 

σχήμα χτένας.  

Μετρικά τα κέρατα των ελαφοειδών της Καρπάθου διαχωρίζονται σε δύο ομάδες, που ταυτίζονται με τις 

αντίστοιχες μορφολογικώς διακρινόμενες. Και εδώ, ο παράγοντας που επικρατεί και διαχωρίζει τα δύο 

σύνολα είναι το μήκος της βάσης (Διάγραμμα 27 και 28). Το χαρακτηριστικό αυτό είναι αναμενόμενο να 

αποτελεί τον διακριτικό παράγοντα μεταξύ των δύο μορφότυπων, καθώς αποτελεί τον μόνο 

μορφολογικό χαρακτήρα που μπορεί να εκφραστεί και ποσοτικά.   

Λόγω της μεγάλης φθοράς τους, τα κρανία της Καρπάθου και της Κάσου συμμετείχαν σε μοναδιαίους 

αριθμούς στις μετρικές αναλύσεις με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρατηρηθεί κάποιο πρότυπο 

κατανομής και διάκριση σε επιμέρους μορφότυπους. Από τα ολιγάριθμα και θρυμματισμένα δείγματα 

της Κάσου και της Καρπάθου δεν παρατηρείται καμία ευδιάκριτη διαφορά μεταξύ των ελαφοπανίδων 

των δύο γειτονικών νησιών. Το ίδιο ισχύει για τα δείγματα δοντιών της άνω γνάθου, στα οποία 

παρατηρείται ομοιογένεια χαρακτηριστικών και διαστάσεων. Όσο αφορά τα δόντια της κάτω γνάθου 

όμως, στα διαγράμματα διασποράς με την μεγαλύτερη αντιπροσώπευση (Διαγράμματα 17-22) 

διακρίνονται δύο βασικές ομάδες, που διαχωρίζονται επιπλέον σε δύο μικρότερες ομάδες. Ο 

διαχωρισμός των επιμέρους ομάδων διακρίνεται και μορφολογικά, καθώς παρατηρούνται δύο 

μορφότυποι μέσα στις δύο μετρικά διακριτές. Η διάκριση αυτή γίνεται κατά βάση με την παρουσία ή 

απουσία εκτοστυλίδων. Σύμφωνα με τον Croitor (2006a)  η παρουσία ή απουσία επιπλέον δομών όπως 

το cingulum και τα εκτοστυλίδια (κάτω γνάθοι) και τα ενδοστυλίδια (άνω γνάθοι) στο μεγάκερο είδος M. 
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giganteus πιθανώς αποτελεί ένδειξη φυλετικού διμορφισμού. Επομένως είναι πιθανό και οι τέσσερις 

ομάδες που παρουσιάζονται στα δείγματα κάτω γνάθων της Καρπάθου να αντιπροσωπεύουν τα δύο 

φύλα δύο μορφότυπων. Στο ίδιο συμπέρασμα άλλωστε κατέληξε και ο Μανιάκας (2010) μελετώντας το 

μετακρανιακό υλικό της ελαφοπανίδας του νησιού.  

Σύγκριση του κρανιακού υλικού των νησιών Κρήτης, Καρπάθου και Κάσου 

Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στα κέρατα των ελαφοπανίδων των δύο νησιών, τόσο μετρική 

όσο και μορφολογική. Τα δείγματα της Καρπάθου φαίνεται να διαχωρίζονται από αυτά της Κρήτης, και 

πάλι κυρίως μέσω της διαφοράς στο μήκος της βάσης του (Διάγραμμα 4 και 27). Η μεγαλύτερη 

διαφοροποίηση όμως παρατηρείται στα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Βασικές μορφολογικές 

διαφορές στο γενικό σχέδιο των κεράτων των δύο ελαφοπανίδων τις διαχωρίζει πιθανώς σε επίπεδο 

γένους, υποδεικνύοντας μια διαφορετική προέλευση των δύο.  

Ελάχιστες μορφολογικές διαφορές καταγράφονται μεταξύ του κρανιακού υλικού Κρήτης, Καρπάθου και 

Κάσου, ενώ μετρικά παρατηρείται μια διαφορά στην αλλομετρία των κρανίων (Διάγραμμα 29), ιδιαίτερα 

στην απόσταση μεταξύ της Βρεγματομετωπιαίας και Ινοβρεγματικής ραφής (Διάγραμμα 7). τα οποία σε 

γενικές γραμμές εμφανίζουν μικρότερες διαστάσεις από το σύνολο των αρσενικών κρανίων της Κρήτης 

(Διάγραμμα 5). Παρόλο που δεν ήταν δυνατή η άμεση αντιστοίχιση των διαφορών αυτών με την 

λειτουργική σημασία τους, συντελούν στον περαιτέρω διαχωρισμό της ελαφοπανίδας της Κρήτης από 

αυτήν της Καρπάθου και της Κάσου. 

Από την μετρική σύγκριση των οδοντικών διαστάσεων των νησιών, παρατηρείται μια σύμπτωση αυτών 

με την κλάση μεγέθους Ι και ΙΙ των ελαφιών της Κρήτης, τόσο στις άνω όσο και τις κάτω γνάθους. Αντίθετα 

όμως τα άνω δόντια από τα νησιά της Καρπάθου και τις Κάσου, ομοιάζουν περισσότερο με αυτά των 

κλάσεων ΙΙΙ και IV, ως προς την παρουσία έντονων οδοντωτών ενδοστυλιδίων και cingulum.  

Συνολικά, παρατηρείται μια διαφοροποίηση μεταξύ των πανίδων των τριών νησιών. Τα δύο γειτονικά 

νησιά της Καρπάθου και της Κάσου εμφανίζονται σχεδόν πανομοιότυπα, με την ελαφοπανίδα της 

δεύτερης να εμφανίζεται πάντοτε ελάχιστα μικρότερη. Αντίθετα τα ελάφια των δύο νησιών 

παρουσιάζουν σύμπτωση στις διαστάσεις των περισσότερων κρανιακών τους στοιχείων με τα κρητικά 

ελάφια των κλάσεων μεγέθους Ι και ΙΙ, αλλά παρουσιάζουν σχετικές μορφολογικές διαφοροποιήσεις στα 

κρανία, τα δόντια και κατά κύριο λόγο στα κέρατα. Το επίπεδο μάλιστα διαφοροποίησης στα κέρατα των 

δύο ελαφοπανίδων βρίσκεται στο γενικό σχέδιο δομής αυτών, που όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο πιθανώς να τα τοποθετεί σε διαφορετικό γένος. Στην ίδια υπόθεση κατέληξε και ο Μανιάκας 
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(2010), καθώς περαν της μετρικής σύμπτωσης σε ορισμένες διαστάσεις του, οι μικρόσωμοι μορφότυποι 

των δύο νήσων εμφανίζουν σημαντικές διαφορές στην ειδική μορφολογία των άκρων τους και ιδιαίτερα 

αυτήν της κνήμης, που υποδεικνύουν την διαφορετική τους προέλευση σε συνδυασμό με την 

προσαρμογή τους σε ένα διαφορετικό νησιωτικό περιβάλλον.  

Ειδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Ορισμένοι χαρακτήρες που παρατηρήθηκαν τόσο μεταξύ των μορφότυπων της Κρήτης, όσο και μεταξύ 

των πληθυσμών των διαφορετικών νησιών έχουν σχολιαστεί κατά καιρούς ως προς το λειτουργικό τους 

ενδιαφέρον. 

Ένα χαρακτηριστικό που μελετάται στα μεγάκερα και γενικά στα απολιθωμένα ελαφοειδή είναι η 

παχυόστωση. Κατά το φαινόμενο αυτό τα οστά του σκελετού του ατόμου χαρακτηρίζονται από έντονη 

πάχυνση που σχηματίζεται μετά από αλλεπάλληλες στρώσεις οστέινης μάζας. Ο όγκος που προστίθεται 

έτσι ενδυναμώνει τον σκελετό και παρέχει αντοχή στο αυξημένο βάρος που προσδίδουν, για 

παράδειγμα, τα ογκώδη κέρατα των αρσενικών. Ο λόγος του πλάτους προς το ύψος της γνάθου κάτω 

από το m3 αποτελεί έναν γνωστό δείκτη ευρωστίας συγκεκριμένα της γνάθου (παχυγναθία), ο οποίος 

χρησιμοποιείται από πολλούς συγγραφείς (βλ. Van der Made 2008, Lister 2010, Vislobokova 2012), στον 

διαχωρισμό ειδών, ακόμα και γενών. Όπως παρατηρείται στα διαγράμματα 23-24 και την εικόνα 9 σε 

καμία από τις κλάσεις μεγέθους της Κρήτης και της Καρπάθου δεν παρατηρείται παχυόστωση της κάτω 

γνάθου καθώς εμπίπτουν στην περιοχή κατανομής του γένους Capreolus και των ειδών D. dama και C. 

elaphus, ελαφοειδή μη παχυοστωτικά (Van der Made & Tong 2008).  

Παχυόστωση μπορεί να εμφανίζεται στη γνάθο, το κρανίο αλλά και τα άκρα. Η λειτουργική σημασία του 

χαρακτηριστικού παραμένει όμως άγνωστη. Εμφανίζεται συχνότερα στα κρανία γιγαντιαίων ελαφοειδών 

(M. giganteus, M. algericus, S. pachyosteus, A. alces, βλ. Van der Made & Tong, 2008) τα οποία 

συμπτωματικά διαθέτουν γιγαντιαία, παλαμοειδή κέρατα. Επομένως πιθανώς να λειτουργεί ως μέσο 

αποθήκευσης ασβεστίου και ενίσχυση του κρανίου για την ανάπτυξη και στήριξη ογκωδών κεράτων 

(Lister 1994, Croitor 2006, Vislobokova 2009, 2012b, 2013). Η κάτω γνάθος όμως αποτελεί μια κινητή 

δομή, η οποία δεν υφίσταται το βάρος των κεράτων και δεν συμμετέχει στην υποστήριξη του κρανίου. 

Παράλληλα, παχυόστωση της κάτω γνάθου παρουσιάζει και ένα μικρόσωμο απολιθωμένο ελαφοειδές, 

με μικρά κέρατα, το Sinomegaceros robustus (Croitor 2019). Ο ίδιος συγγραφέας υποστηρίζει πως η 

παχυόστωση πιθανώς να αναπτύχθηκε ως μηχανισμός της φυσιολογίας κάποιων εξελικτικών γραμμών 

των Cervinae σε ακραία για την υποοικογένεια περιβάλλοντα, ανεξάρτητα από το μέγεθος του κάθε 
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είδους. Παρατηρεί όμως μια μονόδρομη συσχέτιση με την εμφάνιση παλαμοειδών κεράτων, καθώς άλλα 

είδη με τέτοια κέρατα (βλ Praemegaceros, Dama) δεν χαρακτηρίζονται από παχυόστωση της γνάθου 

(Croitor 2006a). Κατά την Vislobokova (2013) η παχυόστωση της κάτω γνάθου είναι χαρακτηριστικό 

κλειδί των μεγάκερων ελαφοειδών, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως είναι το είδος Praemegaceros 

solilhacus. 

Από την ανάλυση της ευρωστίας της γνάθου των κρητικών πληθυσμών και αυτών της Καρπάθου και της 

Κάσου, παρατηρείται ότι αυτοί εμπίπτουν μεταξύ του μεικτής διατροφής, και ανοιχτού περιβάλλοντος 

D. dama και του δασικού C. capreolus, ενώ η τρίτη κλάση μεγέθους της Κρήτης πλησιάζει τα επίσης μη 

παχυοστωτικά C. elaphus. Σχετικά με τον λόγο πλάτους προς ύψους κάτω από τον m3, τα δείγματα του 

σπηλαίου Simonelli, που μελέτησε ο Malatesta (1980) ταυτίζονται με τα μελετούμενα δείγματα (40,57-

64,22 έναντι 41,38-64,28 των δειγμάτων κατά Malatesta), τα οποία και ο ίδιος χαρακτηρίζει ως μη 

παχυοστωτικά. Αντίστοιχα, τα δείγματα της Καρπάθου τοποθετούνται στο κάτω όριο αυτών των τιμών, 

με όρια 40,57-55,24 του ίδιου λόγου.  

Όπως παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι πέντε μορφότυποι της Κρήτης χωρίζονται σε δύο 

ευρύτερες ομάδες διαφορετικής έντασης οδοντικών χαρακτηριστικών. Τα εντονότερα χαρακτηριστικά   

των δύο μεγαλύτερων κλάσεων παραπέμπουν στην μορφολογία των δοντιών δασικών μεγάκερων ειδών, 

ενώ αντίθετα οι τρείς μικρότερες ομοιάζουν με το ανοιχτού περιβάλλοντος, βοσκητικής μορφής, 

Praemegaceros (Vislobokova 2013).  

Ο λόγος του μήκους της σειράς των προγομφίων ως προς τους γομφίους της κάτω γνάθου (Πίν. 8) 

προσφέρει πιθανόν ασφαλέστερες προβλέψεις για τον τύπο της παλαιοδιατροφής. Στα αρτιοδάκτυλα ο 

λόγος αυτός τείνει να αυξάνεται από τις βοσκητικές προς τις φυλλοφαγικές μορφές (το αντίστροφο 

πρότυπο συναντάται στα περισσοδάκτυλα). Από τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στους Mendoza et al. 

(2002), ανάμεσα στα αρτίγονα taxa χαμηλές τιμές καταγράφονται σε ορισμένες αντιπροσωπευτικές 

βοσκητικές μορφές βοοειδών, όπως τα είδη Connochaetes taurinus (0,35) και Damaliscus lunatus (0,48), 

ενώ υψηλότερες τιμές παρουσιάζουν τα περισσότερα είδη ενδιάμεσων και ιδίως φυλλοφαγικών 

προτιμήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι την υψηλότερη τιμή αυτού του δείκτη εμφανίζει το μεγαλόσωμο 

δασόβιο ελαφοειδές Alces alces (0,77), ένα θηλαστικό που χαρακτηρίζεται από τον Hofmann (1989) ως 

επιλεκτικό φυλλοφάγο, με τη διατροφή του ωστόσο να επηρεάζεται από την εποχική διαθεσιμότητα των 

πόρων, ενσωματώνοντας μια αξιόλογη ποσότητα ξυλωδών στοιχείων, αλλά και μονοκοτυλήδονων (βλ. 

Berlioz 2017). Ο λόγος μήκους σειράς προγομφίων προς γομφίους των δειγμάτων της Κρήτης κυμάνθηκε 

από 0,68,97-0,53. Στα ίδια επίπεδα εμφανίζονται και τα ελάφια της Καρπάθου (Διάγραμμα 26). Το C. 
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capreolus, ως πιο τυπικό δασικό είδος εμφανίζει λόγο περίπου 0,73-0,74, ενώ το D. dama, το οποίο 

προτιμά ελαφρώς πιο ανοιχτά περιβάλλοντα και προτιμά μια πιο μεικτή διατροφή από τα ζαρκάδια, 

εμφανίζεται στην ίδια περιοχή με τις μεγαλύτερες κλάσεις μεγέθους της Κρήτης με λόγο 0,64-0,67. Έτσι 

παρατηρείται μια τάση του συνόλου των κρητικών ελαφοειδών από πλήρως βοσκητικές συνήθειες, σε 

μια πιο μεικτού τύπου διατροφή και διαβίωση, από τις μικρότερες μορφές προς τις μεγαλύτερες. Σε 

παρόμοιο συμπερασμα κατέληξε και ο Μανιάκας (2010) καθώς η ειδική μορφολογία των άκρων των 

μικρόσωμων ειδών παραπέμπει σε μετακίνηση σε ορεινά περιβάλλοντα. Από την άλλη, τα μεγαλόσωμα 

είδη φαίνεται να κινούνταν σε πιο μαλακό υπόστρωμα, κάτι που υποδεικνύει ένα πιο κλειστού τύπου 

ενδιαίτημα, περισσότερο ή λιγότερο πυκνό δασικό περιβάλλον. Αντίθετα, παρατήρησε διαφορά στη 

μορφολογία των άκρων των ελαφιών της Καρπάθου, για τα οποία υπέθεσε πως εξελίχθηκαν σε ένα πιο 

κλειστού τύπου περιβάλλον. 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που αξίζει να σημειωθεί είναι η βαθμιαία μειούμενη απογύμνωση των 

ριζών του οδοντικού τόξου από το p2 μέχρι το m3 των κάτω γνάθων των μεγαλύτερων κλάσεων IV και V. 

Σύμφωνα με τους Lyras et al. (2018) τα μετακρανιακά οστά από τη θέση Μαύρο Μουρί χαρακτηρίζονται 

από οστεοπαθολογίες, οι οποίες αντανακλώνται στις άνω και κάτω γνάθους με απογύμνωση των ριζών 

των δοντιών λόγω διάρρηξης της οστέινης μάζας στο σημείο επαφής με τις ρίζες. Τα δείγματα όμως της 

παρούσας μελέτης που προέρχονται και από διαφορετικές θέσεις, δεν φαίνεται να έχουν υποστεί 

τέτοιου είδους παθολογικές καταστροφές, αφού το οστό μεταξύ δοντιού και θήκης του δοντιού 

παραμένει ακέραιο. Από το επίπεδο φθοράς τους μάλιστα ανήκουν σε άτομα μέσης ηλικίας, επομένως 

το χαρακτηριστικό αυτό δεν οφείλεται ούτε σε γηραιότητα, κάτι που συχνά παρατηρήθηκε σε μεγάλης 

ηλικίας δείγματα. Πιθανώς επομένως να αποτελεί φυσική αλλοίωση της γνάθου της κλάσης αυτής. 

Προβλήματα και παγίδες της μορφολογικής ανάλυσης των κεράτων 

Κατά την διάρκεια της παρούσας εργασίας παρατηρήθηκαν χαρακτηριστικά των επιμέρους κρανιακών 

δομών που αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ξεκάθαρη εξαγωγή συμπερασμάτων και για το λόγο αυτό είναι 

άξια αναφοράς και συζήτησης.  

Η τεράστια ποικιλομορφία των κεράτων των κρητικών ελαφιών έχει  πολλοί συγγραφείς (Kuss 1965, 

1969a, 1969b, 1975, Malatesta 1980, De Vos 1984) κατά καιρούς να περιγράψουν τους διαφορετικούς 

μορφότυπους που εμφανίζονται στα νησιά μέσω των διαφορών που παρατηρούν στο υλικό τους. Το 

2018 μάλιστα η  Van der Geer ανήγαγε τρεις μορφότυπους της δεύτερης και De Vos κλάσης σε είδη, 
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βασιζόμενη στην ιδιαίτερη μορφολογία των κεράτων των εκάστοτε μορφότυπων, αυξάνοντας τον 

συνολικό αριθμό των κρητικών ειδών στα οκτώ. 

Η ποικιλομορφία των κεράτων που παρατηρείται μέσα σε ένα είδος έχει μεγάλη διακύμανση. Ο De Vos 

(1984), βασιζόμενος στον Heintz (1970) αναφέρει τους βασικούς παράγοντες που σχετίζονται με αυτήν 

την ποικιλομορφία: 

Η ενδοειδική ποικιλομορφία των κεράτων είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιασδήποτε άλλης σκελετικής 

δομής ή δοντιών, καθώς η ανάπτυξή τους ελέγχεται ορμονικά και δεν σχετίζεται με το μέγεθος άλλων 

σκελετικών δομών. Τα κέρατα των νεαρών ελαφιών είναι κατά κανόνα πιο απλοποιημένα συγκριτικά με 

μεγαλύτερα άτομα. Παρ’ όλα αυτά τα κέρατα των ηλικιωμένων ατόμων παρουσιάζουν ξανά 

απλοποιημένη μορφή, ακόμα και δυσλειτουργικές μορφές. Η επαρκής και ισορροπημένη διατροφή είναι 

απαραίτητη επίσης, καθώς, η διαφορετική επάρκεια τροφής ανά έτος επηρεάζει την δομή του τελικού 

κεράτου. Ακόμα, η μορφολογία των κεράτων αλλάζει κατά την περίοδο ανάπτυξής του, ενώ τέλος, 

ανώμαλες μορφές μπορούν να σχηματιστούν λόγω παθολογικών αιτιών.  

Κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας παρατηρήθηκε μια σύγχυση στην περιγραφή απολιθωμένων 

ελαφοειδών μέσω αποκλειστικά των κεράτων. Το σύνολο των διαφορετικών μορφών ανάπτυξης και της 

ενδοειδικής διαφοροποίησης ενός απολιθωμένου είδους είναι συχνά άγνωστα και το κενό στην γνώση 

αυτή οδηγεί πολλές φορές σε εσφαλμένα συμπεράσματα σχετικά με την συγγένεια των ευρημάτων. Η 

εφαρμογή της ιδιαίτερης μορφολογίας των κεράτων στην περιγραφή ειδών έχει περισσότερο νόημα και 

ακρίβεια στην διάκριση και περιγραφή αρτίγονων πληθυσμών. Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο των 

Υλικών και Μεθόδων, τα κέρατα των ελαφοειδών περνούν από πολλά μορφολογικά στάδια που 

σηματοδοτούν την ενηλικίωση και ωρίμανση των ατόμων. Επιπλέον, η γενική δομή των κεράτων μπορεί 

να αλλάζει σε επίπεδο πληθυσμού, ή ακόμα και ατόμου του ίδιου είδους. Χαρακτηριστικά, για το κόκκινο 

ελάφι, C. elaphus, είναι γνωστή η μεταβλητότητα της μορφής του βασικού κλάδου, καθώς, ανάλογα τον 

πληθυσμό διαθέτει ή όχι και σε διαφορετικές θέσεις έναν επιπλέον κλάδο (Pocock, 1933). Ακόμα, το 

συνολικό μήκος, ο αριθμός των κλάδων, η επιφάνεια και ο αριθμός των ακίδων της πλάτυνσης 

(palmation) στα ελάφια (Hecheberg & Wörheide, 2019) του είδους D. dama μπορεί να διαφέρει μεταξύ 

αριστερού και δεξιού κέρατου του ίδιου ατόμου (Malyon & Healy, 1994, Alvarez, 1995), ως αποτέλεσμα 

της διαφορετικής συχνότητας χρήσης της κάθε πλευράς. Μικροτραυματισμοί κατά την διάρκεια της 

περιόδου ανάπτυξης (velvet) οδηγούν επίσης πολύ συχνά σε διχοτόμηση του αναπτυσσόμενου κλάδου 

(Goss, 1983), κάνοντας πιο έντονη την ασυμμετρία μεταξύ των κεράτων. Έτσι πολλές μορφές που στα 

απολιθωμένα απομονωμένα ευρήματα πιθανώς θεωρούνται χαρακτηριστικά ενός νέου μορφότυπου, 
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στα αρτίγονα είδη μπορούν εύκολα να συσχετιστούν μέσω της παρατήρησης του πληθυσμού, με το 

άτομο από το οποίο προέρχονται, το αναπτυξιακό στάδιο και την γενικότερη κατάσταση στην οποία 

ανήκει.  

Παράδειγμα τέτοιας παρανόησης αποτελεί η περίπτωση του σπηλαίου Simonelli της Κρήτης. Ο Malatesta 

(1970) μελετώντας το υλικό των κεράτων των ελαφιών του σπηλαίου θεώρησε πως μόνο το 1% από τα 

500 δείγματα αποτελούσε πλήρως ανεπτυγμένα κέρατα, παρά την τεράστια ποικιλομορφία που 

καταγράφεται στη θέση. Ο De Vos (1984) σχολιάζοντας την παρατήρηση αυτή ισχυρίστηκε πως κάτι 

τέτοιο δεν είναι δυνατόν, καθώς η πλειοψηφία του λοιπού υλικού αποτελείται από δείγματα ενηλίκων.  

Εντούτοις, τα κέρατα των ελαφοειδών αποτελούν δομή την οποία τα αρσενικά άτομα αποβάλουν κατά 

τακτά χρονικά διαστήματα. Με κάθε τους καινούργια ανάπτυξη τα κέρατα αλλάζουν δομή, που 

σχετίζεται, μεταξύ άλλων παραγόντων, με την ηλικία του ζώου. Αυτός και μόνο ο παράγοντας, σε 

συνδυασμό με την συχνότητα με την οποία αποβάλουν τα κέρατα (μια φορά το χρόνο) θα μπορούσε να 

είναι αρκετός για να δικαιολογήσει την εύρεση ενός μεγάλου αριθμού μη ενήλικων κεράτων σε σύγκριση 

με το σκελετικό υλικό. Άλλωστε, ένα μόνο ζώο μπορεί να παραγάγει πολλαπλό αριθμό κεράτων κατά τη 

διάρκεια της ζωής του, αλλά μόνο ένα σκελετικό στοιχείο το οποίο δηλώνει και τον θάνατό του. Ακόμα 

και αν ένας πεπερασμένος αριθμός ζώων επισκεπτόταν στην σπηλιά Simonelli, ο συνολικός αριθμός 

αποβεβλημένων κεράτων, κυρίως μη τελικής μορφής, θα ήταν λογικά πολύ μεγαλύτερος από τα 

σκελετικά υπολείμματα. Επομένως είναι πράγματι πιθανό μόνο ένας μικρός αριθμός (έστω το 1%) να 

αποτελεί την τελική μορφή των κεράτων του πληθυσμού του σπηλαίο, με το υπόλοιπο να υποδηλώνει 

τα αναπτυξιακά στάδια των εκάστοτε ατόμων.  

Το ταξινομικό πρόβλημα και η σχέση των ελαφοπανίδων των δύο νήσων  

Το μεγαλύτερο ζήτημα που εγείρεται αφορά τις εξελικτικές σχέσεις των διαφορετικών ειδών. Είναι 

ενδιαφέρον ότι σύμφωνα με τον De Vos (1996) οι διαφορετικές ταξινομικές ομάδες των κρητικών 

ελαφιών βρέθηκαν σε θέσεις ίδιας γεωλογικής ηλικίας. Ωστόσο, αυτό μάλλον δεν ισχύει και είναι βέβαιο 

ότι μέρος του υλικού προέρχεται από διαφορετικούς στρωματογραφικούς ορίζοντες, όπως συμβαίνει 

στην περίπτωση του σπηλαίου Λικοτιναρά. Στο υλικό από τη συγκεκριμένη θέση το μεγαλύτερο μέρος 

του κρανιακού υλικού βρέθηκε στο στρωματογραφικό ορίζοντα Β (Liko, Liko B), ενώ δεν παρουσιάζεται 

διαχωρισμός των μικρότερων και των μεγαλύτερων μορφών μεταξύ των οριζόντων. Ανεξάρτητα όμως 

αυτού, και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα βιοστρωματογραφικά δεδομένα και η 

στρωμάτωση των αποθέσεων είναι εξ ορισμού προβληματική στα σπήλαια, η ηλικιακή συσχέτιση των 

μορφών μπορεί να γίνει γνωστή μόνο από νέες ανασκαφικές εργασίες. 
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Υπάρχουν πολλοί πιθανοί τρόποι που οδήγησαν στην μεγάλη ποικιλία του μεγέθους και της μορφολογίας 

τα ενδημικών ελαφιών της Κρήτης. Πέντε διαφορετικές υποθέσεις για την ανάπτυξη των διαφορετικών 

ειδών έχουν διατυπωθεί από τους De Vos (1984) και De Vos και Dermitzakis (1986): 1) μία εισβολή, 2) 

δύο εισβολές, 3) μεγάλος αριθμός εισβολών, 4) μία εισβολή-προσαρμοστική διάσπαση και 5) δύο 

εισβολές-δύο προσαρμοστικές διασπάσεις. Η γενική δυσκολία προσδιορισμού διαφορετικών ομάδων 

μεγέθους, σε συνδυασμό και με το μικρό αριθμό δειγμάτων στο μεγαλύτερο μέρος του κρανιακού 

υλικού, δεν εμπόδισε την αναγνώριση σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό πέντε διαφορετικών 

μορφότυπων, με εξαίρεση την απουσία του γιγάντιου μορφότυπου VI. Οι διαστάσεις και η μορφολογία 

των μορφότυπων αυτών γενικά συμφωνούν με τα αποτελέσματα της πρωτογενούς μορφομετρικής 

έρευνας του De Vos (1979). Ωστόσο, τελικώς αναγνωρίζονται (De Vos 1984, 1996, Van der Geer 2018) 

οκτώ είδη, προσαρμοσμένα σε διαφορετικά ενδιαιτήματα, προσδιορίζοντας ακόμα μεγαλύτερο αριθμό 

μορφότυπων μέσα στην κλάση μεγέθους II. Κάτι τέτοιο στην παρούσα μελέτη δεν μπορεί να 

επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον στα πλαίσια ανάλυσης του παρόντος κρανιακού υλικού. Επιπλέον, ο αριθμός 

των ειδών που προτείνει ο De Vos για τα ελάφια της Κρήτης, φαίνεται με βάση τα αποτελέσματα της 

παρούσας εργασίας μάλλον εξωπραγματικός, τουλάχιστον στα πλαίσια του γεωλογικού χρόνου, 

ειδικότερα από τη στιγμή που προτείνεται ένας εξελικτικός μηχανισμός ανάλογος της ακτινωτής 

ανάπτυξης των γνωστών σπίνων του Κάρολου Δαρβίνου, αν και η ανάπτυξη των ενδημικών ελαφοειδών 

των δύο νήσων έγινε σε σχετικά σύντομο εξελικτικό χρόνο. Αν κάτι τέτοιο είναι γενικά αποδεκτό για την 

ειδογένεση σε πτηνά, είναι μάλλον απίθανο να συμβεί με τον ίδιο τρόπο σε μεγάλα φυτοφάγα 

θηλαστικά, με άλλα λόγια πρόκειται για μια μάλλον λανθασμένη γενίκευση δεδομένου ότι κατά τη 

διάρκεια του Πλειστοκαίνου ο αριθμός των διαφορετικών ενδιαιτημάτων δεν ήταν τόσο μεγάλος. 

Πρόσφατες μάλιστα έρευνες εκφράζουν την ίδια αμφιβολία αναφορικά με τον μεγάλο αριθμό ειδών 

(Μανιάκας 2010, Van der Geer et al. 2014, Van der Geer 2018). Επομένως, το μοντέλο της μίας εισβολής 

και μίας και μοναδικής προσαρμοστικής διάσπασης από τους De Vos (1984) και De Vos και Dermitzakis 

(1986) απορρίπτεται. Συνεπώς, πρέπει να θεωρήσουμε πιθανό το σενάριο περισσότερων από μία 

εισβολών διαφορετικών ειδών (και ίσως δύο γεγονότων προσαρμοστικής διάσπασης) υποθέτοντας πως 

τα μικρότερα (Ι-ΙΙ) και τα μεγαλύτερα είδη (IV-VI) μοιράζονται αντίστοιχα από έναν κοινό ηπειρωτικό 

πρόγονο, δηλαδή η φυλογενετική τους ιστορία είναι ανεξάρτητη. Σε αυτό συνηγορεί και η μεγάλη 

μορφολογική διαφοροποίηση μεταξύ των οδοντικών σειρών της άνω και της κάτω γνάθου των 

μικρόσωμων και μεγαλύτερων μορφών. 

Γενικά, προτείνεται ότι η αποίκιση της Κρήτης έγινε σε δύο φάσεις από διαφορετικές ηπειρωτικές 

μορφές ελαφιών οι οποίες ήταν πιθανότατα και διαφορετικού μεγέθους. Η πρώτη συνέβη στις αρχές του 
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Μέσου Πλειστόκαινου και αφορούσε την μετανάστευση κάποιου μεγάκερου ελαφιού, η οποία έδωσε 

τους τρεις πρώτους μορφότυπους πιθανόν με γραμμική εξέλιξη του ενός από του άλλου (πιθανόν του 

μικρότερου από τον μεγαλύτερο). Η προσαρμοστική διάσπαση για τα τρία αυτά είδη δεν αποκλείεται, 

αλλά δεδομένης της μεγαλύτερης ομοιότητας των δύο μικρότερων μορφών έναντι της τρίτης 

μεγαλύτερης, είναι πιθανή η κλαδογένεση των μορφότυπων ΙΙ και ΙΙΙ από την προγονική μεγάκερη 

μορφή. Το τελευταίο ίσως εξηγεί και την μικρή και κρυπτική παρουσία του τρίτου μορφότυπου, ενώ τα 

υπόλοιπα ήταν περισσότερο επιτυχημένα αναπτύσσοντας μεγάλους πληθυσμούς. Ο πιθανότερος 

υποψήφιος πρόγονος των ειδών αυτών αναγνωρίζεται ως κάποιο μεγάκερο είδος (Capasso Barbato 

1989, 1990, 1992 a&b, Caloi & Palombo 1995, 1996), πιθανώς του γένους Praemegaceros. 

Το γένος Praemegaceros έχει αναφερθεί από πολλούς συγγραφείς ως πρόγονος της ελαφοπανίδας της 

Κρήτης (Malatesta, 1980, Vislobokova, 2013, Croitor 2006b). Αποτελεί μια παραφυλετική ομάδα (Croitor 

et al. 2006), μεγαλόσωμων ειδών, που περιλαμβάνουν τρία πολύ συγγενικά εξελικτικά υποείδη· το 

Praemegaceros  που περιλαμβάνουν τα είδη P. obscurus-P.dawkinsi (Croitor 2006a), το Orthogonoceros, 

με τα είδη  P. pliotarandoides – P. verticornis (Croitor & Kostopoulos 2004) και το Nesoleipoceros με τα P. 

solilhacus και P. cazioti. Το τελευταίο αποτελεί είδος ενδημικό της Κορσικής και της Σαρδηνίας το οποίο 

χαρακτηρίζεται από νάνες νησιωτικές μορφές, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της Κρήτης και της 

Καρπάθου. Ο Malatesta (1980) μάλιστα στην περιγραφή του υλικού από το σπήλαιο Simonelli, τοποθετεί 

τα ελάφια της Κρήτης στο γένος αυτό και τα ταυτίζει με το μικρόσωμο ελάφι των ιταλικών νησιών, τα 

οποία ονομάζονταν μέχρι τότε ως Megaceros (Anoglochis) cretensis (Simonelli, 1955).  

Σύμφωνα όμως με τους Croitor et al. (2006) και την Van der Geer (2005), το σωματικό βάρος και κάποια 

χαρακτηριστικά του κρανίου των μικρόσωμων ελαφιών της Κορσικής και της Σαρδηνίας δεν αποτελούν 

χαρακτηριστικό παράδειγμα νησιωτικού νανισμού, παρά αποτέλεσμα της έκλειψης του γιγάντιου 

μεγέθους που χαρακτήριζε τον, προσαρμοσμένο σε ανοιχτό περιβάλλον, ηπειρωτικό πρόγονό του 

Praemegaceros solilhacus. Εξάλλου, αντίθετα με το περιβάλλον της Πλειστοκαινικής Κρήτης, όπως ορίζει 

και η παλαιογεωγραφία των ιταλικών νησιών, φαίνεται να είχαν εποικιστεί από δύο χερσαίους θηρευτές 

την Σαρδινιακή Αλεπού Cynotherium sardous (Alcover & McMinn, 1994) και την ύαινα Chasmaporthetes 

melei (Rook et al., 2004), και έναν ιπτάμενο, τον αετό Aquila cf. heliaca, ο οποίος ήταν και ο βασικός του 

θηρευτής. Η ύπαρξη θηρευτών, ακόμα και όχι τόσο ικανών, είχε ως αποτέλεσμα την διατήρηση 

χαρακτηριστικών στο κρανίο που ομοιάζουν με αυτά του ηπειρωτικού προγόνου του, σε αντίθεση με 

τους κρητικούς πληθυσμούς (Croitor 2006b). 
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Παρ’ αυτά, ένα σύνολο μορφολογικών χαρακτηριστικών που διακρίνει το γένος Praemegaceros από τους 

υπόλοιπους μεγάκερους συγγενείς τους παρατηρήθηκε στα κέρατα, το κρανίο και τα δόντια της άνω και 

κάτω γνάθου των μικρόσωμων ελάφιων της Κρήτης.  

Πράγματι, τα κέρατα των μικρόσωμων ελαφοειδών της Κρήτης φαίνεται να ομοιάζουν με τα πολύ 

μεγαλύτερα σε διαστάσεις κέρατα των Πλειστοκαινικών, μεγαλόσωμων, κεντροευρωπαϊκών ειδών του 

γένους αυτού. Το εγγύς τμήμα που περιλαμβάνει τον πρώτο εμπρόσθιο κλάδο αναπτύσσεται σχεδόν 

προς τα έξω, σχεδόν σε οριζόντιο επίπεδο. Παρουσία οπίσθιου κλάδου, αυτός αναπτύσσεται στο ίδιο 

επίπεδο με το εγγύς τμήμα, ενώ ένας δεύτερος εμπρόσθιος κλάδος αναπτύσσεται προς τα πάνω και 

κάθετα στο εγγύς τμήμα (Croitor 2006a). Συγκεκριμένα, παρατηρείται ομοιότητα με το P. 

pliotarandoides, το οποίο εμφανίζεται και σε θέσεις του Κατώτερου Πλειστόκαινου στην Ελλάδα και 

συγκεκριμένα στον Αλιάκμονα (Melentis 1967) και την Ν. Απολλωνία Μυγδονίας (Croitor & Kostopoulos 

2004) και αναφέρεται ως προγονικό των μεταγενέστερων ειδών, όπως το P. verticornis. Η φυλογένεση 

του γένους όμως δεν είναι αρκετά ξεκάθαρη. Οι μορφολογικές διαφορές των ευρημάτων συχνά δεν είναι 

επαρκείς για την βέβαιη διάκριση τους σε επίπεδο είδους. Χαρακτηριστικά, η Vislobokova (2013) δεν 

αναγνωρίζει το P. pliotarandoides ως είδος παρά ως ένα ακόμα συνώνυμο του P. verticornis. Ανεξάρτητα 

όμως από τις διαφωνίες μεταξύ των ερευνητών σχετικά με την ταξινομική κατάταξη των διάφορων 

μορφών του γένους, όλα μοιράζονται το ίδιο γενικό πρότυπο. Ακόμα, ένα σύνολο κρανιακών 

χαρακτήρων, που περιγράφουν το γένος Praemegaceros σύμφωνα με την Vislobokova (2013) 

εμφανίζονται στο τμηματικό υλικό της Κρήτης. Η ίδια τοποθετεί την ελαφοπανίδα της Κρήτης στο γένος 

αυτό, σχολιάζοντας πως διατηρεί έναν αριθμό προγονικών χαρακτήρων, που σε άλλους μεγάκερους 

αντιπροσώπους εκλείπουν ή εμφανίζονται υποπλασμένοι.  

Συγγενική μορφή μεγάκερου ελαφιού φαίνεται να αποτελεί και το τμήμα κέρατου του Μέσου 

Πλειστοκαίνου που βρέθηκε στο Οροπέδιο Καθαρό. Όπως αναφέρθηκε, η γενική του μορφολογία 

παραπέμπει σε κάποιον εκπρόσωπο του γένους Praemegaceros. Σύμφωνα με τον Μανιάκα (2010) η 

μετρική ανάλυση του θραύσματος κνήμης που βρέθηκε μαζί με το παραπάνω δείγμα, υποδεικνύει μια 

πιθανή συγγένεια με τα μικρόσωμα είδη της Κρήτης. Η μεγαλύτερη ηλικία του δείγματος (Μέσο 

Πλειστόκαινο, 850,000-375,000 χρόνια πριν, Reese et al. 1996, Dermitzakis et al. 2007) σε σύγκριση με 

αυτή του Μέσου Πλειστόκαινου που υπολογίζεται σε γενικές γραμμές για τα μικρόσωμα ελάφια της 

Κρήτης είναι ακόμα ένα στοιχείο υπέρ αυτής της υπόθεσης. Δεδομένης της έλλειψης περαιτέρω 

στοιχείων όμως η σύνδεση των δύο παραμένει μόνο μια θεωρία.  
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Οι Caloi & Palombo (1996) θεωρούν τις μεγαλύτερες μορφές απογόνους κάποιου μικρότερου είδους, 

δηλαδή αποδέχονται την εμφάνιση γιγαντισμού, η οποία και απέδωσε τον χαρακτηριστικό μορφότυπο 

VI υπό την απουσία θηρευτών και την ανεμπόδιστη κατάληψη ελεύθερων οικοθέσεων σε απομονωμένες 

συνθήκες. Αν αυτό πράγματι συνέβη, τότε αποτελεί μία μοναδική περίπτωση νησιωτικού γιγαντισμού σε 

ήδη μεγαλόσωμα ζώα, από τη στιγμή που ο υποψήφιος πρόγονός τους θεωρείται κάποιο ηπειρωτικό 

πλειστοκαινικό ελάφι του γένους Cervus, όπως το Cervus peloponnesiacus (Capasso Barbato και Petronio 

1986, Capasso Barbato 1992b, Caloi & Palombo 1995, 1996). Στην ίδια υπόθεση κατέληξε και ο 

Sickenberg, μελετώντας το υλικό λείψανα του ηπειρωτικού είδους ελαφιού C. peloponnesiacus από τη 

λεκάνη της Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο και θεώρησε ότι ήταν ο πρόγονος των κρητικών ελαφιών 

βασιζόμενος στην ομοιότητα της μορφολογίας των κεράτων τους, την υψοδοντική τάση στα δόντια τους, 

μία διακύμανση στο μέγεθος των άκρων, αλλά και παλαιογεωγραφικές και παλαιοοικολογικές 

συσχετίσεις. Ωστόσο, τα συμπεράσματά του στηρίχτηκαν σε αρκετά περιορισμένο υλικό, που στη 

περίπτωση των κεράτων ήταν σημαντικά θρυμματισμένο. Τονίζεται ότι οι μορφότυποι VI και V είναι 

μικρότεροι ή ισομεγέθεις από το παραπάνω είδος (Μανιάκας 2010). Ο νησιωτικός κανόνας δεν 

απαγορεύει μία τέτοια εξέλιξη, ωστόσο στα μεγάλα φυτοφάγα είναι περισσότερο συνηθισμένος ο 

νανισμός, ενώ η αντίθετη διαδικασία εμφανίζεται σε πολύ μικρότερα ζώα, όπως στους αντιπροσώπους 

της οικογένειας Muridae. Σε κάθε περίπτωση η εισβολή του προγονικού είδους των μεγαλόσωμων 

μορφών ακολούθησε εκείνη που έδωσε τα μικρόσωμα και μεσαίου μεγέθους ελάφια. Ο μικρός αριθμός 

των ευρημάτων τους δε διευκολύνει την εξέταση των φυλογενετικών τους σχέσεων, ωστόσο είναι 

περισσότερο πιθανό ο δεύτερος εισβολέας να είναι μια μάλλον άγνωστη μεγαλόσωμη ηπειρωτική 

μορφή από την υποοικογένεια Cervinae ή άλλη ομάδα. 

Σε μορφή συγγενική της υποοικογένειας Cervinae, παραπέμπει το ογκώδες κρανιακό υπόλειμμα «Μ», 

με τον χαρακτηριστικό, τρισχιδή υπερόφρυο κλάδο. Παρόλο που η συσχέτιση της μορφής αυτής με τον 

πρόγονο των μεγαλύτερων κρητικών μορφών είναι ελκυστική, μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να 

υποστηριχθεί άμεσα. Τα στοιχεία που λαμβάνουμε από το δείγμα προέρχονται από την μερική εικόνα 

των κεράτων του και των ελάχιστων μετρικών χαρακτήρων του θρυμματισμένο κρανίου. Αντίστοιχα 

κρανιακά δεδομένα δεν έχουν καταγραφεί για τους μεγαλύτερου κρητικούς μορφότυπους, ενώ και από 

την παρούσα εργασία οι μορφότυποι VI και V αναγνωρίζονται μόνο από το σχετικά λίγο οδοντικό υλικό. 

Έτσι προς το παρόν είναι αδύνατον να αποσαφηνιστεί η ύπαρξη ή όχι φυλογενετικής σχέσης μεταξύ των 

δύο μορφών, δεδομένου ειδικά του ότι η Κρήτη κατά την διάρκεια του Πλειστοκαίνου ήταν πεδίο 

πολλαπλών αφίξεων ποικίλων μορφών.    
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Οι Capasso Barbato (1989, 1990, 1992 b) και Caloi & Palombo (1996) δεν αποδέχονται την ύπαρξη δύο 

διαφορετικών μικρόσωμων μορφότυπων και τοποθετούν τα είδη ««Candiacervus ropalophorus» και 

«Candiacervus sp. II (a, b, c)» του De Vos (1984, 1996), δηλαδή τις κλάσεις 1-2, που γενικά διακρίνονται 

και στην παρούσα μελέτη, στο ενιαίο είδος «Megaceroides ropalophorus». Το βασικότερο επιχείρημα 

βασίζεται στο ότι δε διαχωρίζονται σαφώς και η μικρή διαφορά μεγέθους τους δε δικαιολογεί την 

κατηγοριοποίηση δύο διαφορετικών ειδών, ενώ επιπλέον δεν εμφανίζουν άλλες ειδικότερες 

μορφολογικές διαφορές. Οπωσδήποτε, ο προβληματισμός δημιουργείται και από την κυριαρχία των δύο 

μικρότερων κρητικών μορφών, ωστόσο η επικάλυψη των ορίων μεγέθους των δύο μορφότυπων είναι 

μάλλον αναμενόμενη. Ωστόσο, όπως φαίνεται από την ύπαρξη του ιδιαίτερου ροπαλόμορφου κέρατου 

και την βιβλιογραφική αναφορά του πληθυσμού από το σπήλαιο Γεράνι IV, η υπόθεση αυτή μάλλον 

απορρίπτεται. Έτσι, και βάση την μεγάλη ομοιότητα που παρουσιάζουν στα κέρατα, και τα δόντια είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι τουλάχιστον οι μικρότερες κλάσεις μεγέθους συνιστούν διαφορετικά είδη με κοινή 

καταγωγή. 

Το κρανιακό υλικό της Καρπάθου και της Κάσου δεν παραπέμπει άμεσα σε κάποιο γνωστό γένος. Παρόλο 

που μετρικά η οδοντοστοιχία των άνω και κάτω γνάθων τοποθετούνται στις κλάσεις μεγέθους Ι-ΙΙ της 

Κρήτης, μορφολογικά παρουσιάζουν μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ των μικρόσωμων και 

μεγαλύτερων κλάσεων, ενώ διαφέρουν στο γενικό σχήμα των λοβών. Το υλικό των κρανίων είναι 

ιδιαίτερα θρυμματισμένο, επομένως, οποιαδήποτε ομοιότητα ή διαφορά με τα ελαφοειδή της Κρήτης 

δεν αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η συλλογή των κεράτων όμως διαχωρίζει πλήρως, τόσο 

μετρικά όσο και μορφολογικά τους πληθυσμούς των τριών νησιών, ομαδοποιώντας αυτά της Καρπάθου 

και της Κάσου. Η ομοιότητά τους μάλιστα με τα κτενοειδή κέρατα του γένους Eucladoceros του 

Κατώτερου Πλειστοκαίνου (Ανώτερο Βιλλαφράγκιο) δεν μπορεί να αγνοηθεί. Το γένος αυτό είχε ευρεία 

Ευρασιατική κατανομή, με την πλειοψηφία των ειδών του να περιγράφονται στην Δυτική Ευρώπη 

(Croitor 2014), ακόμα και στην ηπειρωτική Ελλάδα (Koufos 2001, Croitor & Kostopoulos 2004), ενώ 

πολυπληθή ευρήματα έχουν βρεθεί και στην Ασία (Dong & Ye 1996). Χαρακτηριστικά ο Croitor (2018) 

αναφέρει ότι οι Ευρωπαϊκές μορφές του γένους πιθανώς εξελίχθηκαν από το ασιατικής προέλευσης E. 

aff. boulei, το οποίο βρέθηκε στην Ελλάδα, στη θέση Καπετάνιος της Καστοριάς (Steensma 1988). Είναι 

επομένως πιθανό, κάποιος εκπρόσωπος του γένους να έφτασε μέχρι την Μ. Ασία και από εκεί να πέρασε 

κατά το Βιλλαφράγκιο και στην Κάρπαθο, όπου και εξελίχθηκε στις γνωστές μορφές του Πλειστοκαίνου.  

Η σύγκριση των δύο ελαφοπανίδων των δύο νήσων απαιτεί την εξέταση ποικίλων 

παλαιοζωογεωγραφικών θεμάτων, όπως της μορφής των νησιών κατά τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου, 
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της προέλευσης και του τρόπου και χρόνου προσέγγισής τους από τις ηπειρωτικές προγονικές μορφές, 

των τύπων των αλλαγών που επιβλήθηκαν από τον νησιωτισμό κ.α. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την 

ύπαρξη δύο ειδών στο υλικό της Καρπάθου, όπως πρότεινε ο Kuss (1975), κάτι που διαφαίνεται καλύτερα 

στην πλουσιότερη συλλογή των κεράτων και ενισχύεται από τη χαρακτηριστική ενδοειδική 

διαφοροποίηση εξαιτίας του φύλου στα δόντια. Παρά την αδιαμφισβήτητη μετρική σύμπτωση σε 

ορισμένους χαρακτήρες, ευκρινείς διαφορές στην ειδική μορφολογία των κεράτων των μικρόσωμων 

ελαφιών των δύο νήσων δεν μπορούν να αγνοηθούν, καθώς αποτελούν ενδείξεις ανεξάρτητης 

προέλευσης, από προγόνους ο οποίοι εισέβαλαν από διαφορετικές ηπειρωτικές περιοχές. Έτσι, η 

τοποθέτηση των ελαφιών των δύο νησιών στο ίδιο γένος τίθεται υπό αμφισβήτηση και αν για τους 

κρητικούς μορφότυπους είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το σύνολο της εξελικτικής διαδικασίας, για τα 

ελάφια της Καρπάθου το υποψήφιο προγονικό είδος είναι βέβαιο και παλαιογεωγραφικά ότι δε 

σχετίζεται με τα κρητικά ελάφια και πρέπει να αναζητηθεί στα Ασιατικά είδη, πολύ πιθανά σε κάποιο 

είδος του γένους Eucladoceros με μεταμερικά, κτενοειδή κέρατα.   

Εν κατακλείδι, συμπεραίνεται ότι η μορφομετρική μελέτη των οστών του κρανίου και των κεράτων του 

υλικού από διάφορες κρητικές θέσεις και την Κάρπαθο συνέβαλε στην αναγνώριση διαφορετικών 

ομάδων μεγέθους των ελαφιών που έζησαν κατά τη διάρκεια του Μέσου Πλειστοκαίνου, αλλά δεν έγινε 

δυνατό να απαντηθούν άμεσα όλα τα ζητήματα της φυλογενετικής τους ιστορίας. Ωστόσο, επέκταση του 

ενδημισμού στο επίπεδο του γένους προκαλεί απορίες, καθώς είναι φανερό ότι τα διαφορετικά είδη 

μοιράζονται αρκετά χαρακτηριστικά με γνωστά ηπειρωτικά είδη, τα οποία και προτάθηκαν ως πρόγονοί 

τους. Υπό το πρίσμα αυτό η κατάργηση του ονόματος του γένους Candiacervus για το σύνολο των 

πλειστοκαινικών ελαφιών των δύο νήσων και η χρήση του Praemegaceros για τα μικρόσωμα ελάφια της 

Κρήτης φαίνεται περισσότερο ορθή και επιβεβλημένη. Για τα μεγαλύτερα είδη, δεν μπορεί να λεχθεί κάτι 

με βεβαιότητα, παρόλο που υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ως προς την προέλευσή τους από την 

υποοικογένεια Cervinae. Για τα είδη της Καρπάθου και της Κάσου και μόνο από την μορφολογία των 

κεράτων προτείνεται κάποιος πιθανός πρόγονος του γένους Eucladoceros.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

PCA 

Κέρατα 

PCA1 

PC Eigenvalue % variance 

1 323.131 69.401 

2 103.436 22.216 

3 16.4345 3.5298 

4 9.24839 1.9863 

5 7.01618 1.5069 

6 3.56823 0.76637 

7 2.76459 0.59377 

 

 

 

PCA2  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PC Eigenvalue % variance 

1 494.556 66.991 

2 135.525 18.358 

3 56.762 7.6888 

4 16.4976 2.2347 

5 12.3237 1.6693 

6 5.23867 0.70961 

7 4.32274 0.58554 

8 3.59325 0.48673 

9 2.62314 0.35532 

10 2.04684 0.27726 

11 1.70189 0.23053 

12 1.3471 0.18247 

13 0.973631 0.13188 

14 0.543246 0.073586 

15 0.190263 0.025772 
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Κρανίο 

 

Κάτω Γνάθος – Δόντια 

PCA1 

 

  

PC Eigenvalue % variance 

1 386.613 85.163 

2 30.2869 6.6716 

3 26.6644 5.8736 

4 8.24014 1.8151 

5 2.16437 0.47677 

PC Eigenvalue % variance 

1 64.4645 87.111 

2 4.32134 5.8394 

3 2.15836 2.9166 

4 0.866129 1.1704 

5 0.46753 0.63178 

6 0.364582 0.49266 

7 0.312176 0.42185 

8 0.277269 0.37467 

9 0.191037 0.25815 

10 0.184799 0.24972 

11 0.156622 0.21164 

12 0.121525 0.16422 

13 0.116671 0.15766 



176 
 

PCA2 

 

 

 

 

 

 

 

PCA3 

PC

  

Eigenvalue % variance 

1 46.6514 81.015 

2 4.117 7.1496 

3 2.57198 4.4665 

4 1.36418 2.369 

5 0.811089 1.4085 

6 0.691365 1.2006 

7 0.433412 0.75266 

8 0.398235 0.69158 

9 0.291663 0.5065 

10 0.108303 0.18808 

11 0.0863369 0.14993 

12 0.058687 0.10192 

 

PC Eigenvalue % variance 

1 10.3296 79.302 

2 1.02485 7.868 

3 0.774334 5.9447 

4 0.353208 2.7116 

5 0.259123 1.9893 

6 0.158635 1.2179 

7 0.125892 0.9665 


