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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μοριακής
Συστηματικής και Εξέλιξης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης κατά τα έτη 20172018, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διαχείριση Χερσαίων και
Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» και υποβλήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το Σεπτέμβρη
του 2018.
Σε αυτό το δίχρονο πρόγραμμα σπουδών είχα την τύχη να συνεργαστώ με παλιούς
(έως και πολύ παλιούς) γνώριμους αλλά και με νέα άτομα, που με βοήθησαν να κατανοήσω
και να αγαπήσω την επιστήμη της περιβαλλοντικής Βιολογίας ακόμα περισσότερο. Σε αυτό
το σύντομο σχετικά, αλλά περιεκτικό ταξίδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους
καθηγητές του προγράμματος αυτού, που με τη στάση τους και τα λόγια τους με έκαναν να
καταλάβω τι σημαίνει να είσαι εν ενεργεία ερευνητής και τι αφοσίωση αλλά και αγάπη
χρειάζεται αυτό. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ντίνα Λύκα που και ως υπεύθυνη
του μεταπτυχιακού προγράμματος αλλά και ως επιβλέπων μου στο 1ο rotation ήταν πάντα
πρόθυμη για οποιαδήποτε βοήθεια, ενώ ταυτόχρονα ήταν και εξαιρετικά ευχάριστη
προσπαθώντας πάντα να κρατάει τις ισορροπίες με τη θετική της διάθεση. Επίσης θα ήθελα
να ευχαριστήσω τον κ. Κασαπίδη, ερευνητή του ΕΛΚΕΘΕ, όπου στο εργαστήριο του έκανα
το 2ο rotation, μαθαίνοντας επιπλέον μεθόδους που αφορούν τη διερεύνηση των εξελικτικών
σχέσεων των οργανισμών. Ακόμα όλους τους συμφοιτητές μου είτε δέσαμε περισσότερο είτε
λιγότερο.
H πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε -όχι τυχαία- στο ίδιο εργαστήριο όπου είχε
εκπονηθεί και η αντίστοιχη του προπτυχιακού προγράμματος της Βιολογίας. Το εργαστήριο
Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης με υπεύθυνο
τον αναπληρωτή καθηγητή και πλέον διευθυντή του Μουσείου, Νίκο Πουλακάκη, αποτελεί
ένα κόσμημα του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς πέρα από το πλήρως εξοπλισμένο
εργαστήριο, παρέχει και ένα καταπληκτικό εργασιακό περιβάλλον. Για αυτό θέλω πρωτίστως
να ευχαριστήσω τον Νίκο που μου έκανε την τιμή να είμαι μέλος του, καθώς και για την
καθοδήγηση του, όποτε τη χρειάστηκα. Η αγάπη μου για το κομμάτι της εξελικτικής
Βιολογίας οφείλεται κατά πολύ σε αυτόν.
Η διαδρομή του ενός αυτού χρόνου στο MSL θα ήταν αρκετά δυσκολότερη αν δεν τη
διανύαμε παρέα με την Αθη νά. Αντάξια συνεχιστής της παρέας που είχα κατά τα
προπτυχιακά έτη (Αναστασία, Ροζάνα και σία), με την εργατικότητά της, αποτελούσε
συνεχώς ένα κίνητρο για να δουλέψω περισσότερο, αλλά και ένα στήριγμα όπου μπορούσα
να μοιραστώ τους προβληματισμούς μου. Αν άλλαζα κάτι σε αυτήν θα ήταν να κρυώνει λίγο
λιγότερο για να μην κλείνει το aircondition του γραφείου μας συνεχώς (πριν καεί...). Επίσης
ένα τεράστιο ευχαριστώ χρωστάω στην ψυχή αυτού του εργαστηρίου και άξια διάδοχο του
Νίκου Ψώνη, τη μοναδική Λουκία Σπιλάνη, που με βοηθάει ακόμα και τη στιγμή που γράφω
αυτές τις γραμμές και ας μην το ξέρει. Πρότυπο ερευνήτριας και ανθρώπου, δεν υπάρχει η
παραμικρή αμφιβολία ότι θα πετύχει ό,τι και αν κάνει. Λουκία σ’ αγαπάμε και ας μας έφυγες
προσωρινά.
Στα πρεσβύτερα τώρα άτομα του εργαστηρίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την
υπεύθυνη του εργαστηρίου Έρη Ανταλουδάκη, που μας είχε πάντα έτοιμο ό,τι
χρειαζόμασταν και μας καθοδηγούσε ώστε να μην γκρεμίσουμε, κάψουμε (δεν το
καταφέραμε) ή δηλητηριάσουμε κάτι/κάποιον. Αποτελεί κατόρθωμα πώς ένας άνθρωπος που

ασχολείται με φυτά έγινε τόσο ικανός υπεύθυνος του MSL. Ακόμα πιο μεγάλο κατόρθωμα
είναι το πως καταφέρναμε να δουλεύουμε σε αυτό το εργαστήριο παρουσία του Λευτέρη
(επίθετο δεν τολμώ να προσπαθήσω να γράψω). Μια κινούμενη πηγή χιούμορ που
πραγματικά κάνει μοναδική εμπειρία την εργασία σε αυτό το εργαστήριο. Αν και από τα
νεότερα μέλη του MSL, είναι σίγουρο ότι θα αγαπηθεί όσο λίγοι, και όταν με το καλό πάρει
το διδακτορικό του τίτλο, θα αποτελέσει μεγάλη απώλεια. Τελευταία των πρεσβυτέρων
άφησα τη μεγάλη επιστροφή της χρονιάς και τη μεγαλύτερη μου αδυναμία. Φυσικά
αναφέρομαι στη «γιαγιά» Έμυ “the doc” Καραμέτα. Μακάρι κάθε φοιτητής να έχει την τύχη
να έχει στο εργαστήριο αλλά και γενικότερα στη ζωή του, έναν άνθρωπο με τη διάθεση, την
υποστηρικτικότητα και το μπρίο της Έμυς. Η βοήθειά της στην πτυχιακή μου είτε άμεση είτε
έμμεση ήταν δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με το χρόνο που έχει επιστρέψει στο εργαστήριο.
Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα νεότερα μέλη του εργαστηρίου για το
καλό κλίμα που δημιούργησαν. Ειδικά θέλω να σταθώ στη Θεανώ Στεφανάκη όπου είμαι
σίγουρος ότι το ταλέντο της, η εξυπνάδα και η ευγένειά της θα λάμψουν σε βάθος χρόνου και
στην Αλίκη Δάκαρη που με βοήθησε σημαντικά στο εργαστηριακό κομμάτι της πτυχιακής. Η
ζωντάνια και το κέφι της είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για να πετύχει σε ότι θελήσει.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης όλα τα μέλη του Μουσείου για
το οικογενειακό κλίμα, λίγο παραπάνω όμως τους Πέτρο Λυμπεράκη, Μανώλη
Παπαδημητράκη και Μανώλη Νικολακάκη για την άριστη συνεργασία. Κλείνοντας τα του
Μουσείου δεν γίνεται να μην αναφερθούν η Διώνη, η Σίλια και η Λόρα που έκαναν το
εργαστήριο τόσο ζωντανό και πολλές φορές από τα πιο ευχάριστα μέρη για να βρεθεί κανείς.
Πριν το τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ομάδας μπάσκετ του
Βιολογικού όπου είχα την τιμή να είμαι αρχηγός για 5 χρόνια και την «οικογένεια» του
χορού. Οι τόσες πολλές ευχάριστες στιγμές που μου χάρισαν, μου έδωσαν την ενέργεια να
προχωράω αισιόδοξα σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Επίσης, επειδή οι φίλοι είναι η
οικογένεια που επιλέγουμε δεν γίνεται να μην αναφέρω τα πιο αγαπημένα και ξεχωριστά
πρόσωπα, τους φίλους μου από την παρέα του Ηρακλείου (Γιώργος, Αντώνης, Αρτέμης,
Αλέξης και λοιποί) και της Κεφαλονιάς (Άρη, Νέλε ξέρετε εσείς). Διασκορπισμένοι στα 4
σημεία του ορίζοντα, είναι φοβερό το πως περνάνε τα χρόνια και εμείς ο καθένας από το
δικό του μονοπάτι, ακολουθούμε μαζί το δρόμο. Α ναι... και την αγαπημένη μου Βασούλα
που με ανέχεται τον τελευταίο (ελπίζω και τον επόμενο) καιρό.
Τελευταία αλλά πιο σημαντική ευχαριστία είναι στην οικογένεια μου, που από πέρυσι
αριθμεί ένα μέλος λιγότερο. Ειδικότερα στους γονείς μου, που μου δίνουν τη δυνατότητα να
κάνω τα πράγματα που αγαπώ απορροφώντας το άγχος από πάνω μου. Χωρίς αυτούς η
επιστήμη θα ήταν πολυτέλεια.
Η ζωή συνεχίζεται και εμείς μαζί της.
Αυτή η πτυχιακή είναι αφιερωμένη στη Νόνα μου

Ηράκλειο, 31 Οκτωβρίου 2018.
Μάνος Στρατάκης

Περίληψη

Το είδος Coronella austriaca (Serpentes, Colubridae) είναι ένα φίδι με κατανομή σε
όλη την κεντρική και νότια Ευρώπη καθώς και τη δυτική Ασία. Για το συγκεκριμένο είδος,
έχουν πραγματοποιηθεί φυλογενετικές μελέτες βασισμένες μόνο σε μιτοχονδριακό DNA,
στην Ελλάδα, στην Ιβηρική χερσόνησο, στην Πολωνία και την Αγγλία, αφήνοντας ακάλυπτο
ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κατανομής του, αυτό της ανατολικής Μεσογείου. Η παρούσα
μελέτη έχει ως σκοπό την κάλυψη αυτού του κενού στη φυλογένεση του είδους, καθώς και
τη συμπλήρωση της υπάρχουσας γνώσης γύρω από τη φυλογένεση και τη φυλογεωγραφία
του, και στο υπόλοιπο της κατανομής του. Για το λόγο αυτό, έγινε εξαγωγή DNA από
συνολικά 168 δείγματα τα οποία προέρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια και την ανατολική
Μεσόγειο, ενώ καλύπτουν ακόμα μεγάλο κομμάτι της υπόλοιπης Ευρώπης. Οι γενετικοί
δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για τη φυλογενετική ανάλυση είναι δύο μιτοχονδριακά (cyt b,
16S) καθώς και έξι πυρηνικά γονίδια (BDNF, NKTR, RAG1, RAG2, MC1R, PRLR). Από
αυτήν, προέκυψαν πολλοί διαφορετικοί κλάδοι που αντιστοιχούν σε 5 μεγάλες γεωγραφικές
περιοχές που καλύπτουν όλο το εύρος κατανομής του είδους. Οι χρόνοι απόσχισής τους
επιβεβαιώνουν την πρόσφατη διαφοροποίηση του είδους κατά το Πλειόκαινο και το
Πλειστόκαινο, καθώς και το ρόλο των Βαλκανίων και του Καυκάσου ως πλειστοκαινικά
καταφύγια για το συγκεκριμένο είδος. Ακόμα, αποκαλύπτεται κρυμμένη ποικιλομορφία στην
περιοχή της Ανατολίας και των Βαλκανίων. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα και την
ανάλυση οριοθέτησης των ειδών συζητιέται το αν η C. austriaca πρέπει να θεωρείται
σύμπλεγμα ειδών.

Summary

The smooth snake Coronella austriaca (Serpentes, Colubridae) is distributed
throughout central, southern Europe and western Asia. So far, phylogenetic studies, based on
mitochondrial DNA, have been carried out on this species in Greece, the Iberian Peninsula,
Poland and England, leaving unstudied a large portion of its distribution especially in the
eastern Mediterranean region. The present study aims to cover this gap, as well as to
supplement the existing knowledge about its phylogeny and phylogeography. For this reason,
total genomic DNA was extracted from 168 samples originated from the Balkans, eastern
Mediterranean, Anatolia and a large part of Europe. Two mitochondrial (cyt b, 16S) and six
nuclear (BDNF, NKTR, RAG1, RAG2, MC1R, PRLR) markers used for several
phylogenetic and chronophylogenetic analyses. Τheir results revealed the presence of several
well supported clades from Anatolia, Central Europe, Eastern Europe, Western Europe, the
Balkans and the Iberian Peninsula. Moreover, the results of dating analysis confirmed the
recent diversification of the species during Pliocene and Pleistocene, as well as the role of the
Balkans and Caucasus region as refugia during Pleistocene. Furthermore, cryptic diversity
revealed in regions of Turkey and the Balkans. Considering the results of phylogenetic and
species delimitation analysis, we discuss also, whether C. austriaca represents a species
complex or a single species.
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…Look Like The Innocent Flower But Be The Serpent Under It.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Μοριακή φυλογένεση & Φυλογεωγραφία

Ο όρος φυλογένεση αναφέρεται στη μελέτη και διερεύνηση της εξέλιξης των
οργανισμών σε ολόκληρο το φάσμα της κατάταξης τους, από το πληθυσμιακό, το ενδο- και
διαειδικό επίπεδο, μέχρι και τα διαφορετικά Βασίλεια. Η διερεύνηση των εξελικτικών
σχέσεων γίνεται μέσω φυλογενετικών μεθόδων συμπερασματολογίας (phylogenetic
inference) που αξιολογούν παρατηρούμενα κληρονομικά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι
μορφολογικοί χαρακτήρες ή οι αλληλουχίες DNA (Ψώνης, 2017). Κλάδος της φυλογένεσης
είναι η μοριακή φυλογένεση που αναλύει κληρονομήσιμους γενετικούς δείκτες,
εφαρμόζοντας ένα συνδυασμό μοριακών και στατιστικών τεχνικών για την απόκτηση
πληροφοριών σχετικά με τις εξελικτικές σχέσεις των οργανισμών ή γονιδίων (Dowell, 2008).
Η μοριακή φυλογένεση είναι μια πτυχή της μοριακής συστηματικής, η οποία είναι ένας
τομέας που περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τη χρήση μοριακών δεδομένων στη
ταξινόμηση και τη βιογεωγραφία. Το αποτέλεσμα μιας φυλογένεσης, αποτυπώνεται σε ένα
φυλογενετικό δέντρο, όπου τα «φύλλα» του δέντρου αντιπροσωπεύουν σύγχρονα είδη ή
εξαφανισμένους προγόνους τους και το οποίο αποτελεί μια υπόθεση της πραγματικής
ιστορίας των εξελικτικών σχέσεων των οργανισμών. Τελικός σκοπός του κλάδου της
φυλογένεσης είναι η κατασκευή του «δέντρου της ζωής», δηλαδή η επίλυση των εξελικτικών
σχέσεων όλων των οργανισμών.
Η συσχέτιση της φυλογένεσης με τη γεωγραφική κατανομή των οργανισμών,
αποτελεί το αντικείμενο της φυλογεωγραφίας (Avise et al., 1987). Η συνεξέταση της
ιστορίας των οργανισμών, τόσο στον χώρο όσο και στον χρόνο, επιτρέπει τον προσδιορισμό
των μηχανισμών και των διαδικασιών που καθόρισαν και διαμόρφωσαν τα εξελικτικά και τα
βιογεωγραφικά πρότυπα των οργανισμών. Με απλά λόγια, η φυλογεωγραφία είναι ένα πεδίο
έρευνας που χρησιμοποιεί γενετικά δεδομένα για την καλύτερη κατανόηση της ιστορίας
πληθυσμών (Beheregaray, 2008).

1.1.1 Φυλογενετική ανάλυση
Το πιο χρήσιμο εργαλείο στη διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων που διέπουν
τα τάξα, έχει αποδειχθεί ότι είναι η σύγκριση τμήματος ή ολόκληρης της νουκλεοτιδικής
αλληλουχίας συγκεκριμένων γενετικών τόπων ή σε ιδανικές περιπτώσεις η σύγκριση
ολόκληρου του γονιδιώματος μεταξύ των οργανισμών, κάτι που πλέον είναι εφικτό με τις
τεχνολογίες αλληλούχισης νέας γενιάς (Next Generation Sequencing). Οι συγκρίσεις αυτές
εξετάζουν τις σχέσεις των τάξων μέσα από συναπωμορφίες, δηλαδή τα χαρακτηριστικά
εκείνα που καθιστούν μια ομάδα μονοφυλετική μιας και τα μοιράζονται μόνο τα άτομα
αυτής, και όχι με βάση τη συνολική ομοιότητα όπως ισχύει στις μορφολογικές προσεγγίσεις
που στηρίζονται σε ποσοτικούς χαρακτήρες (Πουλακάκης, 2005; Ψώνης, 2017).
Μία φυλογενετική ανάλυση ακολουθεί 3 βήματα.
1) Συλλογή δεδομένων και ευθυγράμμιση (εύρεση ομόλογων αλληλουχιών και θέσεων).
2) Κατασκευή δέντρων βάσει των παραπάνω δεδομένων.
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3) Εφαρμογή συναινετικών μεθόδων ώστε να συναχθεί ποιο είναι το πιο κοντινό στην
πραγματικότητα δέντρο.
Βασική προϋπόθεση για τη σύγκριση δύο γενετικών τόπων αποτελεί η ομολογία τους.
Ομόλογα ονομάζονται τα γονίδια οργανισμών του ίδιου είδους που εμφανίζουν ομοιότητα
λόγω της κοινής καταγωγής τους. Η ευθυγράμμιση και η σύγκριση τους είναι ένα πολύ
σημαντικό βήμα στη φυλογενετική συμπερασματολογία ακριβώς διότι είναι η πηγή
δεδομένων πάνω στην οποία θα γίνουν οι συγκρίσεις και θα εξαχθούν τα συμπεράσματα.
Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της φυλογένεσης είναι ότι πολλές φορές γονίδια που
είναι πανομοιότυπα και έχουν την ίδια λειτουργία σε διαφορετικούς οργανισμούς, δεν είναι
ομόλογα, καθιστώντας τις περαιτέρω συγκρίσεις ανούσιες, αφού δεν μπορεί να εξαχθεί
συμπέρασμα για κοινή καταγωγή -που είναι το ζητούμενο για την ομαδοποίηση των
διαφορετικών οργανισμών- από τη σύγκριση γονιδίων που δεν έχουν κοινή καταγωγή.
Συνεπώς οι γενετικοί δείκτες που επιλέγονται για μια φυλογενετική σύγκριση πρέπει να είναι
προσεκτικά επιλεγμένοι.
Οι μοριακές μέθοδοι φυλογένεσης προτιμώνται έναντι των μορφολογικών, καθώς
εμφανίζουν μια σειρά από πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η
κληρονομησιμότητα του DNA, η έλλειψη υποκειμενικότητας στην περιγραφή των
χαρακτήρων, η (σχεδόν) καθολικότητα του γενετικού κώδικα και η ευκολία παραγωγής (άρα
και αφθονία) δεδομένων. Το βασικότερο μειονέκτημά τους είναι ότι ένα φυλογενετικό
δέντρο που βασίζεται σε έναν γενετικό τόπο (γονιδιακό δέντρο) μπορεί να μην ταυτίζεται
απαραίτητα με το δέντρο του είδους, είτε λόγω απόκλισης του γενετικού τόπου πριν από την
απόκλιση του είδους είτε λόγω διαφορετικής διακλάδωσης του γενετικού τόπου στο χρόνο
σε σχέση με το είδος. Αυτό μπορεί να έχει επίσης ως αποτέλεσμα την πιθανή ασυμφωνία
τοπολογίας μεταξύ γονιδιακών δέντρων (Graur and Li, 2000). Για τον λόγο αυτόν απαιτείται
η χρήση γενετικών δεδομένων από πολλαπλούς ανεξάρτητους γενετικούς τόπους ελπίζοντας
στο ίδιο παραγόμενο δέντρο μεταξύ τόπων. Ως εκ τούτου, στην παρούσα έρευνα έχουν
χρησιμοποιηθεί μιτοχονδριακοί αλλά και πυρηνικοί γενετικοί τόποι.
Πέρα από τη χρήση πολλών διαφορετικών γενετικών τόπων, μια σύγχρονη
φυλογενετική ανάλυση για να είναι πλήρης πρέπει να περιλαμβάνει εκτός του γονιδιακού
δέντρου (gene tree) και το δέντρο ειδών (species tree). Η κύρια διαφορά τους είναι ότι τα
γονιδιακά δέντρα αντιπροσωπεύουν την εξελικτική ιστορία των υπό μελέτη γονιδίων, χωρίς
να λαμβάνουν υπόψη παραμέτρους που μπορεί να διαφοροποιούν την ιστορία του είδους από
αυτή των επιμέρους γονιδίων του. Τέτοιες παράμετροι μπορεί να είναι ο γονιδιακός
διπλασιασμός και η απώλεια μετέπειτα του ενός αλληλομόρφου, ο υβριδισμός, η ατελής
διαλογή γενεαλογικών γραμμών και άλλα. Τα δέντρα των ειδών, αν και παρόμοια με τα
γονιδιακά, λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις παραμέτρους εξετάζοντας την ιστορία των
πληθυσμών/ειδών (Mallo & Posada, 2016).

1.1.2 Οριοθέτηση των ειδών στη σύγχρονη φυλογενετική
Ως οριοθέτηση ειδών ορίζεται η διαδικασία εκείνη με την οποία καθορίζονται τα όρια
των ειδών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα είτε την αναθεώρηση των υπαρχόντων ειδών είτε την
ανακάλυψη νέων. Όπως συνέβη με τις μεθόδους φυλογένεσης, έτσι και οι μέθοδοι
οριοθέτησης ειδών μετατοπίστηκαν προς μια πιο γενετική προσέγγιση, με δεδομένα
αλληλουχιών DNA να χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά για τον καθορισμό των ορίων
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των ειδών (Ψώνης, 2017). Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται στην παραδοχή ότι τα τμήματα
γενετικών τόπων είναι ικανά να συγκροτήσουν μονοφυλετικές ομάδες, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν εξελικτικές οντότητες σε επίπεδο είδους (Puillandre et al., 2012). Φυσικά,
η οριοθέτηση και ο προσδιορισμός του αριθμού των ειδών συνδέονται άρρηκτα με τον
ορισμό του είδους. Ίσως μια από τις πιο επιτυχημένες προσπάθειες δημιουργίας ενοποιητικής
θεώρησης να αποτελεί αυτή του De Queiroz (2007). Σύμφωνα με αυτήν, ως «είδος» μπορεί
να θεωρηθεί οποιαδήποτε «ανεξάρτητα εξελισσόμενη γενεαλογία μεταπληθυσμών»
(separately evolving metapopulation lineage), με τους υπόλοιπους ορισμούς του είδους (π.χ.
βιολογικός, φυλογενετικός, φαινοτυπικός) να αναφέρονται σε ιδιότητες των οργανισμών, οι
οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαγνωστικά χαρακτηριστικά (π.χ. γενετική
απομόνωση, μονοφυλία, μορφολογία) για το διαχωρισμό των ειδών.
Έχει αναπτυχθεί πλειάδα γενετικών μεθόδων και αλγορίθμων για την οριοθέτηση των
ειδών, είτε κάνοντας χρήση ενός και μόνο γενετικού τόπου, είτε ακολουθώντας μια
προσέγγιση που να είναι ικανή να συμπεριλάβει πολλαπλούς, ανεξάρτητα εξελισσόμενους,
γενετικούς τόπους. Γνωστές προσεγγίσεις - παραδείγματα της πρώτης περίπτωσης αποτελούν
το μοντέλο «Generalized Mixed Yule Coalescent, GMYC» (Pons et al., 2006; Fujisawa and
Barraclough, 2013) και τα μοντέλα «Poisson Tree Process, PTP» (Zhang et al., 2013), mPTP
(Kapli et al., 2017), ενώ στη δεύτερη περίπτωση συμπεριλαμβάνεται, εν μέρει, ο αλγόριθμος
«Bayesian Phylogenetics and Phylogeography, BP&P» (Yang and Rannala, 2010; Rannala
and Yang, 2013; Yang and Rannala, 2014; Yang, 2015), καθώς και η μέθοδος «STACEY»
(v. 1.2.1, Jones, 2015), η οποία είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό πακέτο BEAST 2 (v.
2.4.0, Bouckaert et al., 2014) και χρησιμοποιεί το multispecies coalescent για την κατασκευή
ενός δέντρου ειδών το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε ένα δέντρο «ελαχίστων
συναθροίσεων» (Species or minimal clusters tree) μέσω του μοντέλου Birth-Death-collapse
model (Jones et al., 2015).

1.1.3 Η μέθοδος BP&P
Ο αλγόριθμος «Bayesian Phylogenetics and Phylogeography, BP&P» (Yang and
Rannala, 2010; Rannala and Yang, 2013; Yang and Rannala, 2014; Yang, 2015) αποτελεί
έναν από τους πιο χρησιμοποιούμενους αλγόριθμους (Zhang et al., 2014 και αναφορές εκεί),
που αρχικά ανήκε στην υποκατηγορία μεθόδων όπου απαιτείται μια αρχική υπόθεση τόσο
για τον αριθμό των ειδών, όσο και για τις φυλογενετικές σχέσεις του μελετώμενου τάξου.
Πλέον η μέθοδος αυτή δίνει την επιλογή χρήσης ή μη αρχικού δέντρου ως a priori γνώση. Το
αν θα γίνει η επιλογή ή όχι αυτό καθορίζεται από το ερώτημα που θέτει ο ερευνητής και από
τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του (Psonis, 2017).
Η λογική αυτού του Bayesian coalescent αλγορίθμου βασίζεται στον υπολογισμό και
τη σύγκριση των εκ των υστέρων πιθανοτήτων διαφορετικών μοντέλων οριοθέτησης ειδών
και φυλογένεσης, λαμβάνοντας υπόψιν του την αβεβαιότητα της τοπολογίας των γονιδιακών
δέντρων (διαφορετικοί γενετικοί τόποι μπορούν να δώσουν διαφορετική τοπολογία), καθώς
και την πιθανότητα της ατελούς διαλογής γενεαλογικών γραμμών λόγω προγονικού
πολυμορφισμού (Yang and Rannala, 2010; Rannala and Yang, 2013; Yang and Rannala,
2014).
Λόγω των παραπάνω πλεονεκτημάτων καθώς και άλλων (Fujita and Leaché, 2010)
συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικότητας όσον αφορά το μέγεθος του εκτιμώμενου
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αριθμού ειδών, η μέθοδος αυτή αποτελεί μια από τις πιο ρεαλιστικές διαθέσιμες μεθόδους
και θεωρείται κατάλληλη για τον διαχωρισμό διακριτών εξελικτικών γραμμών εντός ενός
συμπλέγματος ειδών (species complex) και για αυτό επιλέχθηκε για την εξέταση του
παρόντος είδους.

1.2 Τα ερπετά ως μοντέλα εξελικτικής οικολογίας

Τα ερπετά, ως εξώθερμοι οργανισμοί είναι ευαίσθητα στις θερμοκρασιακές αλλαγές
(Pough, 1980). Ως εκ τούτου, η γεωγραφική κατανομή τους επηρεάζεται από τις μεταβολές
του κλίματος, περιορίζοντάς τα σε κατάλληλα θερμικά καταφύγια, φαινόμενο το οποίο ήταν
ιδιαιτέρως έντονο κατά τη διάρκεια της Πλειστοκαινικής περιόδου. Αν και δεν αναφέρεται
το ίδιο συχνά με τη θερμοκρασία, εξίσου σημαντικό ρόλο στη διαβίωση πολλών ερπετών
διαδραματίζει η υγρασία, είτε λόγω φυσιολογίας (Lillywhite, 2006), είτε έμμεσα μέσω του
μικροπεριβάλλοντος που επιλέγουν να παραμείνουν, ώστε να ανταποκριθούν στις
βροχοπτωτικές αλλαγές (Santos et al., 2012). Λόγω των προαναφερθέντων, στα ερπετά είναι
συχνό φαινόμενο η γενετική απομόνωση μέσω βικαριανισμού, εξαιτίας γεωγραφικών
περιοχών με ακατάλληλα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά για αυτά (Lynch, 1989). Πέρα από
τη σχετικά υψηλή ποικιλομορφία τους σε μέγεθος, μορφολογία και οικολογία, τα ερπετά
έχουν κάποια ακόμα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν κατάλληλους οργανισμούς για
φυλογενετικές/φυλογεωγραφικές μελέτες. Τα χαρακτηριστικά αυτά, εκτός των άλλων,
περιλαμβάνουν: (α) την ευκολία προσέγγισης και συλλογής λόγω της ημερήσιας
δραστηριότητάς τους και των σταθερών σχετικά πληθυσμιακών μεγεθών, τη μικρή
ικανότητά εποίκισής τους σε νέες περιοχές, (γ) το μεγάλο εύρος κατανομής τους από άποψη
γεωγραφίας, αλλά και ποικιλίας τύπων (Pianka and Vitt, 2003; Camargo et al., 2010; Ψώνης,
2017).

1.3 Οι κύριες περιοχές μελέτης: Βαλκάνια, Ανατολία και περιοχή Καυκάσου.
Παλαιογεωγραφικά και παλαιοκλιματικά στοιχεία

Ο χώρος της ανατολικής Μεσογείου αποτελεί αναμφίβολα ένα φυσικό εργαστήριο
εξελικτικής και οικολογικής μελέτης. Για το λόγο αυτό συμπεριλαμβάνεται στις 25 πιο
σημαντικές περιοχές του πλανήτη όσον αφορά τη βιοποικιλότητα (biodiversity hotspot)
(Myers et al., 2000). Ειδικότερα η Βαλκανική Χερσόνησος τοποθετείται ανάμεσα στις πιο
σημαντικές περιοχές σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, αφού
χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά πλούσια και πολυποίκιλη χλωρίδα και πανίδα (Psonis, 2018).
Αυτό οφείλεται στη γεωλογική ιστορία της περιοχής των Βαλκανίων, στη γεωμορφολογία
της, στην εξέλιξη του κλίματος, ειδικά κατά τη διάρκεια των πλειο-πλειστοκαινικών
παγετώνων, και στη γεωγραφική της θέση ανάμεσα σε τρεις ηπείρους (Ευρώπη, Ασία και
Αφρική), που ως τελικό αποτέλεσμα είχαν τη δημιουργία τεράστιας ποικιλίας βιοτόπων και
οργανισμών (Savić, 2008). Για πολλά πανιδικά είδη, συμπεριλαμβανομένων και των
ερπετών, τόσο οι νότιες χερσόνησοι της Ευρώπης (Ιβηρική, Ιταλική, Βαλκανική), όσο και η
περιοχή του Καυκάσου λειτούργησαν ως καταφύγια κατά τη διάρκεια των παγετωνικών
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περιόδων του Πλειστοκαίνου, με αποτέλεσμα αυτά να καταφέρουν να επανεποικίσουν τη
βόρεια Ευρώπη, μετά την υποχώρηση και των τελευταίων παγετώνων (Taberlet et al., 1998;
Hewitt, 2004; Ursenbacher et al., 2006; Horn et al., 2006, Llorente et al., 2012).
Συνοπτικά, η διαμόρφωση της Μεσογείου ξεκίνησε με την καταστροφή της Δ.
Τηθύος από την σύγκρουση της Ινδίας με την Ασία κατά το ανώτερο Ηώκαινο και
συνεχίστηκε με την σύγκρουση της Αφρικανικής και της Αραβικής τεκτονικής πλάκας με
την Ευρασιατική, κατά το ανώτερο Μειόκαινο (Meulenkamp and Sissingh, 2003; Rögl, 1998,
1999a,b). Στο τέλος του Μειοκαίνου, η περιοχή της Μέσης Ανατολής σταθεροποιήθηκε, ενώ
η διαμόρφωση ολόκληρης της Μεσογείου και των γύρω ηπειρωτικών περιοχών
ολοκληρώθηκε με τη μαζική εισροή υδάτων κατά το Πλειόκαινο (Steininger and Rögl,
1984).

1.3.1 Παλαιογεωγραφικά στοιχεία Βαλκανίων-Αιγιακού χώρου
Η βαλκανική χερσόνησος αποτελεί το κομμάτι της Ευρώπης που, έχοντας σχήμα
ανεστραμμένου τριγώνου, επεκτείνεται από την κεντρική Ευρώπη στο βορρά, στην
ανατολική Μεσόγειο στον νότο και περιορίζεται δυτικά από την Αδριατική Θάλασσα και το
Ιόνιο Πέλαγος, και ανατολικά από το Αιγαίο Πέλαγος και τη Μαύρη Θάλασσα. Αν και τα
γεωγραφικά όρια των Βαλκανίων σχετίζονται με τα πολιτικά όρια των χωρών της πρώην
Γιουγκοσλαβίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας και της Ελλάδας, συχνά βάσει
βιογεωγραφίας στα Βαλκάνια περιλαμβάνονται και οι περιοχές της ευρωπαϊκής Τουρκίας,
καθώς και περιοχές ή ολόκληρη η Ρουμανία (Reed et al., 2004). Η Βαλκανική Χερσόνησος
μπορεί να διαχωριστεί σε αρκετές μεγάλες περιοχές με βάση συγκεκριμένα γεωλογικά και
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. μάζα Ροδόπης), τα οποία διαμορφώθηκαν σε μεγάλο
βαθμό κατά την Αλπική Ορογένεση του Παλαιογενούς (Παλαιόκαινο, Ηώκαινο, Ολιγόκαινο
και Μειόκαινο). Το κυριότερο ωστόσο χαρακτηριστικό, είναι ότι η Αλπική Ορογένεση
παρουσιάζει μια τυπική «διχαλωτή» ορογενετική δομή με δύο επεκτάσεις: τη Βαλκανική στα
βόρεια και τη Διναρική – Ελληνική στα νότια (Savić, 2008).
Σημαντικές στιγμές για την παλαιογεωγραφία του Αιγιακού χώρου, των νοτίων
Βαλκανίων, αλλά και της Μεσογείου συνολικότερα, αποτελούν η απόσχιση της Κρήτης από
την Κάσο-Κάρπαθο και τη Μ. Ασία στο τέλος του Μέσου Μειοκαίνου (12 εκ. χρ. πριν) και η
κρίση αλατότητας του Μεσσηνίου. Η πρώτη οδήγησε στην απαρχή μίας θαλάσσιας γλώσσας,
η οποία στη συνέχεια διαιρέθηκε, διαχωρίζοντας την Κρήτη και την Πελοπόννησο από τις
Κυκλάδες και το κεντρικό από το ανατολικό Αιγαίο. Το θαλάσσιο αυτό φράγμα, γνωστό και
ως Μεσαιγιακή αύλακα (Mid Aegean Trench, MAT) ολοκληρώθηκε στις αρχές του
ανώτερου Μειοκαίνου (10.6 εκ. χρ. πριν) και αποτελεί ένα σημαντικό βιογεωγραφικό
εμπόδιο, μεταξύ των νησιών του κεντρικού και του ανατολικού Αιγαίου (Dermitzakis, 1990;
Dermitzakis and Papanikolaou, 1981; Meulenkamp and Sissingh, 2003; Steininger and Rogl,
1984; Karameta, 2018). Η κρίση αλατότητας του Μεσσηνίου οδήγησε στην εξάτμιση της
Μεσογείου (Hsu, 1972; Kringsman et al., 1999). Αν και μικρή σε διάρκεια (5.96-5.33 εκ.
χρόνια πριν) φαίνεται να επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη διασπορά ειδών, καθώς νησιά έγιναν
βουνά τα οποία περιβάλλονταν από στέπες ή ερήμους υψηλής αλατότητας. Σε αυτό το
χρονικό διάστημα το ρήγμα του Αιγαίου καθώς και αλλά κομμάτια τις ανατολικής
Μεσογείου δεν εξατμίστηκαν πλήρως, παραμένοντας φράγματα στη διασπορά των ειδών.
Τελικά, γύρω στα 5,3 εκ. χρ. πριν, η διάβρωση της δυτικής Μεσογειακής λεκάνης από την
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ροή ποταμών διάνοιξε τα στενά του Γιβραλτάρ αποκαθιστώντας τη σύνδεση με τον
Ατλαντικό και οδηγώντας στην ανύψωση της στάθμης της θάλασσας εκ νέου (GarciaCastellanos et al., 2009; Loget et al., 2005).

1.3.2 Παλαιογεωγραφικά στοιχεία Ανατολίας και Καυκάσου
Ανατολία, χερσόνησος της Ανατολίας ή Μικρά Ασία, ονομάζεται η δυτικότερη
προεξοχή της Ασίας και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης Τουρκίας. Η περιοχή
ορίζεται από τη Μαύρη Θάλασσα στα βόρεια, τη Μεσόγειο Θάλασσα στα νότια και το
Αιγαίο Πέλαγος στα δυτικά. Η θάλασσα του Μαρμαρά συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με το
Αιγαίο Πέλαγος, μέσω των στενών του Βοσπόρου και του Ελλήσποντου και παράλληλα
χωρίζει την Ανατολία από την περιοχή της Θράκης στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Παραδοσιακά,
θεωρείται ότι η Ανατολία εκτείνεται στα ανατολικά σε μία γραμμή μεταξύ του κόλπου της
Αλεξανδρέττας και της Μαύρης Θάλασσας μέχρι τα αρμενικά υψίπεδα. Το ανατολικό
κομμάτι της Ανατολίας βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην περιοχή της βορειοανατολικής
Τουρκίας και συγκλίνει με τον Μικρό Καύκασο. Πλέον και το νοτιοανατολικό κομμάτι τη
Τουρκίας συμπεριλαμβάνεται μέσα στην ονομασία Ανατολία, με τα ανατολικά και
νοτιοανατολικά της σύνορα να θεωρούνται ευρέως εκείνα της Τουρκίας με τις γειτονικές
χώρες Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Ιράν, Ιράκ και Συρία (Hooglund, 1996).
Η περιοχή της Ανατολίας παρουσιάζει εξίσου πολύπλοκη παλαιογεωγραφία που
συνδέεται άμεσα με το κλείσιμο της ανατολικής Παρατηθύος. Η Παρατηθύς εκτεινόταν από
τη σημερινή Ουγγαρία (λεκάνη Πανονίας), Ρουμανία, Μαύρη Θάλασσα, Κριμαία, Κασπία
έως και τη λίμνη Αράλη. Κατά το μέσο Ηώκαινο-Μειόκαινο, η σύγκρουση του βόρειου
τμήματος της Αραβικής πλάκας με την ανατολική πλευρά του συγκροτήματος «ΜεντερέςΤαυρίδων» δημιούργησε τον ορεινό όγκο Bitlis-Pötürge (Yilmaz, 1993). Η σύγκρουση της
Αφρικανικής με την Ευρασιατική πλάκα προκάλεσε την ανύψωση της ευρύτερης περιοχής
της Ανατολίας στα τέλη του Μειοκαίνου (Jaffey and Robertson, 2005), οδηγώντας επίσης
στην ορογένεση των Ποντίδων, του Καυκάσου και των Ταυρίδων, στις αρχές του
Πλειοκαίνου (Popov et al., 2006, Schildgen et al., 2012). Επίσης, η έντονη ηφαιστειακή
δραστηριότητα στο μέσο Πλειόκαινο, προκάλεσε την ανύψωση της οροσειράς Αμανός
(Seyrek et al., 2008). Την ίδια περίοδο, η σύνδεση διάφορων λιμνών δημιούργησε το
σύστημα λιμνών της Κεντρικής Ανατολίας, το οποίο επαναδιασπάστηκε στα τέλη του
Πλειοκαίνου - αρχές Πλειστοκαίνου (Demirsoy, 1999).
Πέρα από τους παραπάνω ορεινούς όγκους, ένα εξίσου σημαντικό βιογεωγραφικό
στοιχείο της περιοχής, αποτελεί η Διαγώνιος της Ανατολίας (Anatolian Diagonal). Ο όρος
αυτός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Davis (1971) για να περιγράψει μία λεπτή
ορεινή ζώνη με κατεύθυνση από τη βορειοανατολική Ανατολία διαγωνίως προς τα
νοτιοδυτικά στην περιοχή των Αντι-Ταυρίδων, όπου και διακλαδίζεται προς την οροσειρά
Αμανός και προς την Κιλικία (Karameta, 2018). Η Διαγώνιος της Ανατολίας έχει παίξει
καθοριστικό ρόλο στην σύνθεση της χλωρίδας και της πανίδας στην Τουρκία, δρώντας είτε
ως φυσικό, είτε ως οικολογικό εμπόδιο στη διασπορά των ειδών μεταξύ Ανατολής και Δύσης
(Lymberakis and Poulakakis, 2010; Karameta, 2018).
Ανατολικότερα, ένα από τα σημαντικότερα βιογεωγραφικά σημεία αναφοράς για
ολόκληρη την περιοχή του Παλαιαρκτικού αποτελεί το συγκρότημα του Καυκάσου, που
περιλαμβάνει την οροσειρά του Καυκάσου και τις γύρω πεδιάδες. Η περιοχή αυτή της
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Ευρασίας συνορεύει στα νότια με το Ιράν, στα νοτιοδυτικά με την Τουρκία, στα δυτικά με τη
Μαύρη Θάλασσα, στα ανατολικά με την Κασπία Θάλασσα και στα βόρεια με τη Ρωσία,
αποτελώντας το γεωγραφικό σύνορο ανατολικής Ευρώπης και δυτικής Ασίας. Ο Καύκασος
αποτελείται από δύο ξεχωριστές οροσειρές: τη Μεγάλη οροσειρά του Καυκάσου που
εκτείνεται από το Sochi στη Βορειοανατολική ακτή της Μαύρης Θάλασσας μέχρι το Baku
της Κασπίας θάλασσας και το Μικρό Καύκασο, οροσειρά η οποία είναι σχεδόν παράλληλη
της Μεγάλης και εκτείνεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιότερα από αυτήν. Ο Καύκασος σε
μεγάλο βαθμό σχηματίστηκε κατά τις αρχές του Πλειόκαινου ως αποτέλεσμα της
σύγκρουσης της αραβικής τεκτονικής πλάκας με την ευρασιατική, με την αραβική τεκτονική
πλάκα να κινείται βόρεια προς την ευρασιατική τεκτονική πλάκα. Σε ολόκληρη την περιοχή
συχνά λαμβάνουν χώρα ισχυροί σεισμοί που σχετίζονται με αυτή την κίνηση. Ο Μικρός
Καύκασος από την άλλη είναι κυρίως ηφαιστειακής προέλευσης (Philip et al., 1989).
Ολόκληρη αυτή η περιοχή θεωρείται τεράστιας οικολογικής σημασίας, καθώς αποτελεί
περιοχή με πολύ μεγάλο ποσοστό ενδημικών ειδών πανίδας, ασυνήθιστο για ηπειρωτική
περιοχή που δεν ανήκει στους τροπικούς (Tarkhnishvili, 2014), ενώ γνωστός είναι ο ρόλος
καταφυγίου που έχει διαδραματίσει για τα πανιδικά είδη κατά τις παγετώδεις περιόδους του
Πλειστοκαίνου, αποτελώντας μία από τις αφετηρίες των γενεαλογικών γραμμών ειδών που
επανεποίκησαν την κεντρική και βόρεια Ευρώπη μετά και το πέρας της τελευταίας τέτοιας
περιόδου.

1.3.3 Παλαιοκλιματικά στοιχεία περιοχών μελέτης
Όσον αφορά την κλιματική κατάσταση της Μεσογείου κατά τη διάρκεια του
Νεογενούς, όπως συμπεραίνεται από τη μελέτη της εξέλιξης και της εξάπλωσης των
διάφορων θαλάσσιων πανίδων, σκιαγραφείται ως εξής. Κατά την αρχή του Μέσου
Μειόκαινου, το κλίμα ήταν πολύ θερμότερο απ’ ότι σήμερα, με τη μέση ετήσια θερμοκρασία
να είναι περίπου κατά 5°C υψηλότερη. Οι βροχές ήταν πιθανόν πιο άφθονες, αλλά
ασήμαντες στη θερμή περίοδο του έτους. Υπάρχει γενική συμφωνία μεταξύ των
επιστημόνων ότι κατά τη διάρκεια του ανώτερου Μειόκαινου (12-5 εκατ. χρόνια πριν), το
κλίμα στη μεσογειακή λεκάνη ήταν υγρό και ζεστό, τροπικό ή υποτροπικό. Η βλάστηση ήταν
πυκνή, μικτού μεσοφυτικού χαρακτήρα, όπως το κλίμα και η βλάστηση που επικρατούν
σήμερα στη νοτιοανατολική Ασία.
Το Ανώτερο Μειόκαινο στη συνέχεια, μετέβαλε ριζικά τη χλωρίδα και πανίδα της
Μεσογείου, λόγω των ραγδαίων γεωλογικών και κλιματικών αλλαγών που επέφερε. Με την
κρίση αλατότητας του Μεσσηνίου το κλιματικό και υδρογραφικό ισοζύγιο σε ολόκληρη τη
Μεσόγειο διαταράχτηκε σημαντικά. Κατά τη διάρκεια των 1,5 εκατομμυρίου ετών που
ακολούθησαν, η Μεσόγειος αποκομμένη από τον Ατλαντικό ξεράθηκε επανειλημμένα, ενώ
παράλληλα μειώθηκαν οι βροχοπτώσεις. Περιοδικά δηλαδή, η Μεσόγειος γνώριζε
διαστήματα που χαρακτηρίζονταν από εισροή θαλάσσιων μαζών και εναλλασσόμενα
διαστήματα έντονης εξάτμισης και αποξήρανσης. Η περίοδος αυτή επηρέασε σημαντικά το
κλίμα σε μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, ενώ αναπτύχθηκε κλίμα στέπας και τα δάση
διατηρήθηκαν μόνο κατά μήκος των ποταμών συνεχούς ροής και στις ψηλές οροσειρές. Με
το τέλος της κρίσης αλατότητας, οι κλιματικές συνθήκες ήταν περίπου αντίστοιχες μ’ αυτές
του Μέσου Μειοκαίνου, με τη διαφορά ότι το κλίμα γινόταν βαθμιαία πιο δροσερό: στο
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τέλος του Πλειόκαινου πρέπει να ήταν πολύ παρόμοιο με τη σημερινή κατάσταση (Τριχάς,
2013).
Στο Ανώτερο Μειόκαινο αρχίζει η δημιουργία αρκτικών παγετώνων, με την επέκτασή
τους να κορυφώνεται στο Πλειστόκαινο, οπότε και εμφανίζονται αυξανόμενης έντασης
παγετώδεις/μεσοπαγετώδεις περίοδοι. Οι πιο πρόσφατες περίοδοι είχαν περιοδικότητα της
τάξης των 100.000 ετών. Στο Κατώτερο Πλειστόκαινο – Πλειόκαινο, οι περίοδοι ήταν
μικρότερης έντασης και είχαν περιοδικότητα της τάξης των 41.000 ετών (Psonis, 2018). Η
συνεχιζόμενη ψύχρανση του κλίματος κατά το Τεταρτογενές χαρακτηρίζεται από κλιματικές
ταλαντώσεις, απαριθμώντας στο τελευταίο ένα εκατομμύριο χρόνια 10 κύριες παγετώδεις
περιόδους με ενδιάμεσες θερμότερες μεσοπαγετώδεις περιόδους (Zachos et al. 2008).
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας παγετωνικής περιόδου (25.000 – 18.000 χρόνια
πριν) η Ευρώπη καλυπτόταν με πάγο μέχρι το Νόργουιτς και τη Βαρσοβία, ενώ νοτιότερα
ξεκινούσαν οι ζώνες τούνδρας και στέπας. Σύμφωνα με το αρχείο των απολιθωμάτων, οι
γεωγραφικές κατανομές των ειδών συρρικνώθηκαν προς τα νότια τμήματα της Ευρώπης και
συγκεκριμένα στην Ιβηρική, Ιταλική και Βαλκανική χερσόνησο, οι οποίες θεωρούνται για
αυτόν τον λόγο παγετωνικά «καταφύγια» ζωής. Από εκεί, κάποια είδη μπόρεσαν και άρχισαν
πάλι την εξάπλωσή τους προς τα βόρεια, μετά το πέρας της τελευταίας παγετώδους περιόδου,
στα σημερινά τους (μεσο-παγετώδη) εύρη κατανομών (Hewitt, 2000; Zachos et al., 2008).

1.4 Στοιχεία του είδους Coronella austriaca

1.4.1 Η οικογένεια των Κολουβρίδων (Colubridae)
Οι κολουβρίδες (Colubridae) αποτελούν τη μεγαλύτερη οικογένεια φιδιών
απαριθμώντας 524 γένη και 1910 είδη (Uetz, 2018), δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα των
σύγχρονων φιδιών. Τα πρώτα είδη της οικογένειας αυτής χρονολογούνται στο Ολιγόκαινο
και καταλαμβάνουν όλες τις ηπείρους εκτός της Ανταρκτικής (Bauer & Aaron, 1998). Όσον
αφορά την ταξινομική τους ανήκουν στην τάξη Squamata μαζί με τις σαύρες και τις άποδες
σαύρες και στην υπόταξη Serpentes όπου ανήκουν όλα τα φίδια. H μονοφυλετική καταγωγή
των κολουβρίδων τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τον Lawson και τους συνεργάτες του το
2005, καθώς μέχρι τότε στην ομάδα των κολουβρίδων συμπεριλαμβάνονταν και τάξα που
δεν είχαν ταξινομηθεί αλλού, εμφανίζοντας την ομάδα πολυφυλετική, αποτελώντας
ουσιαστικά «ταξινομικό κάδο» λόγω του μεγέθους της. Με την αύξηση των μοριακών
ερευνών πάνω σε αυτήν (Lawson et al., 2005; Burbrink and Pyron, 2009; Wiens et al., 2009;
Kelly et al., 2009; Vidal et al., 2009; Zaher et al., 2009; Pyron et al., 2011), η ταξινομική της
τροποποιήθηκε και πλέον η οικογένεια των κολουβρίδων αποτελεί μία σαφώς μονοφυλετική
ομάδα, παρόλο που οι σχέσεις ανάμεσα στα τάξα της δεν είναι πλήρως επιλυμένες, καθώς
δεν έχουν μελετηθεί όλα τα τάξα που συμπεριλαμβάνει.

1.4.2 Το γένος Coronella
Το γένος Coronella (κοινό όνομα Smooth snakes) περιλαμβάνει τρία είδη. Τα δύο
από αυτά, η Coronella austriaca (Laurenti, 1768) και η Coronella girondica (Daudin, 1803)
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είναι συμπάτρια στην Ευρώπη, ενώ το τρίτο, η Coronella brachyura (Gunther, 1866) (κοινό
όνομα Indian Smooth snake) είναι ενδημικό της Ινδίας. Συγκεκριμένα για τα Ευρωπαϊκά
είδη, η C. austriaca καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης αλλά και κομμάτι της
Δυτικής Ασίας, ενώ η C. girondica (κοινό όνομα Southern Smooth snake) συναντάται στην
Ιβηρική χερσόνησο, στη νότια Γαλλία, στην Ιταλική χερσόνησο, και στη βορειοδυτική
Αφρική (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι σε ορισμένες μελέτες
τo γένος εμφανίζεται παραφυλετικό. Γι’ αυτό το λόγο ο Hoser (2012) με βάση κυρίως
μορφολογικά δεδομένα αφαίρεσε την Coronella brachyura από το γένος Coronella και την
πρόσαψε στο γένος Wallophis. Το ίδιο υποστήριξαν και οι Mirza et al., το 2017 βασισμένοι
αυτή τη φορά σε γενετικά δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά, προς το παρόν το είδος παραμένει
ταξινομικά ως έχει, καθώς δεν συμπεριλήφθηκαν σε καμία από τις δύο εργασίες επαρκή
δεδομένα από τα άλλα δύο είδη του γένους. Ειδικότερα στη περίπτωση των Mirza et al.,
εντύπωση προκαλεί το ότι δεν συμπεριλήφθηκαν στις μοριακές τους αναλύσεις αλληλουχίες
DNA από τα άλλα δύο είδη του γένους για τα υπό μελέτη γονίδια, παρόλο που αυτές
υπάρχουν διαθέσιμες στη γενετική βιβλιοθήκη Genbank.

1.4.3 Το υπό εξέταση είδος Coronella austriaca
Η C. austriaca -γνωστότερη ως European Smooth snake- είναι μία μικρή, μη
δηλητηριώδης κολουβρίδα, η οποία τρέφεται κυρίως με σαύρες και σε μικρότερο βαθμό με
μικρά θηλαστικά. Η ακριβής προτίμηση της δίαιτας αυτών των φιδιών έχει φανεί πως
επηρεάζεται από το φύλο και την ηλικία (Brown, Ebenezer & Symondson, 2014; Reading &
Jofré, 2013). Χαρακτηριστικά του είδους είναι ότι χρησιμοποιεί παγίδες και ενεργητικές
κυνηγετικές τακτικές (Spellerberg & Phelps, 1977; Galan, 1998), έχει αργοπορημένη
σεξουαλική ωρίμανση -στον 4ο χρόνο- και τα θηλυκά γεννούν 2-19 νεογνά (ζωοτόκο φίδι).
Παρουσιάζουν σεξουαλικό διμορφισμό, καθώς τα θηλυκά έχουν μακρύτερο μήκος ρύγχους
(SVL) και κοντύτερες ουρές από τα αρσενικά (Goddard, 1984). Δυνητικά τα άτομα του
είδους μπορούν να ζήσουν παραπάνω από 17 χρόνια. Τα ενδιαιτήματα που συναντάται είναι
ερικώνες (heathlands), δεντροστοιχίες έως το δασοόριο, ανοιχτά δάση και θαμνώδεις ή
βραχώδεις πλαγιές (Arnold & Ovenden, 2002). Στις μεσογειακές περιοχές συναντάται
συνηθέστερα στα υψηλότερα σημεία διάφορων οροσειρών (Galán, 2002). Στην Ελλάδα το
φίδι αυτό είναι γνωστότερο ως «Στεφανοφόρος» λόγω της χαρακτηριστικής ράβδωσης σχήματος στεφάνης- που έχει στο πάνω μέρος του κεφαλιού του. Άλλη ονομασία που
συναντάται είναι «Ασινόφιδο».

1.4.4 Φυλογενετικές έρευνες για την C. austriaca
Αν και έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές φυλογενετικές μελέτες σε διάφορα τάξα της
οικογένειας Colubridae ανά την Ευρώπη (πχ. Carranza et al., 2006; Guicking et al., 2009;
Hewitt 1996, 2000; Kindler et al., 2013; Lymberakis & Poulakakis, 2010; Kyriazi et al., 2013
κ.α.) οι αντίστοιχες μελέτες γύρω από την C. austriaca είναι λίγες και περιορίζονται είτε σε
μικρό τμήμα της κατανομής της είτε στην ανάλυση μόνο μιτοχονδριακών τόπων.
Περί του συγκεκριμένου είδους, έχουν γίνει μοριακές μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο
(Bond et al., 2005: Pernetta et al., 2011), στη Φιλανδία όπου είναι το βόρειο άκρο της
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κατανομής του (Galarza et al., 2014), ενώ εκτεταμένες -μοριακές και όχι μόνο- μελέτες για
τη φυλογεωγραφία αλλά και άλλα χαρακτηριστικά του είδους έχουν γίνει στην Ιβηρική
χερσόνησο (Llorente et al., 2012; Santos et al., 2008). Πρόσφατη μοριακή μελέτη για την C.
austriaca η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία (Jablonka et al., 2014), επιχείρησε για
πρώτη φορά να περιγράψει ένα μεγάλο κομμάτι της φυλογεωγραφίας του είδους στην
κεντρική Ευρώπη. Όσον αφορά το νότιο και το ανατολικό κομμάτι της κατανομής του
είδους, φυλογενετική έρευνα έχει πραγματοποιηθεί στα πλαίσια μίας πτυχιακής εργασίας με
επίκεντρο τον ελλαδικό χώρο από τον συγγραφέα, ενώ πρόσφατη έρευνα από τους Jablonski
et al., (2018), που βασίστηκε σε ένα μιτοχονδριακό τόπο (cyt b) και συμπεριελάμβανε
αλληλουχίες από σχεδόν όλο το φάσμα της κατανομής του είδους, επιβεβαίωσε την ύπαρξη
ξεχωριστών γενεαλογικών γραμμών κατά μήκος της κατανομής της C. austriaca.

1.4.5 Κατανομή της C. austriaca
Η C. austriaca παρουσιάζει εντυπωσιακή κατανομή κατά μήκος του Παλαιαρκτικού
κόσμου (Strijbosch, 1997) (Εικόνα 1.1). Συγκεκριμένα, όσον αφορά το δυτικό-ανατολικό
άξονα η κατανομή της εκτείνεται από την Ιβηρική χερσόνησο έως τα Ουράλια όρη (Arnold,
Burton & Ovenden, 1978), ενώ συναντάται επίσης σε μεγάλο μέρος της Ανατολίας,
φτάνοντας μέχρι και το Ιράν. Νότια το είδος υπάρχει και στις τρεις μεγάλες μεσογειακές
χερσονήσους (Ιβηρική, Ιταλική και Βαλκανική), αλλά και σε μερικά μεσογειακά νησιά, όπως
η Σικελία (Engelmann, 1993: Strijbosch, 1997). Δε συναντάται παρ’ όλα αυτά ούτε στην
Κρήτη ούτε στην Κύπρο. Το βορειότερο όριο της κατανομής της C. austriaca βρίσκεται στο
Åland (60°N, 20°E), ένα νησί μεταξύ Φινλανδίας και Σουηδίας (Galarza et al., 2014).
Παρόλο που το είδος παρουσιάζει ευρεία κατανομή σε μεγάλο μέρος του
Παλαιαρκτικού κόσμου, μόνο δύο ξεχωριστά υποείδη έχουν αναγνωριστεί μέχρι στιγμής.
Πρόκειται για το υποείδος C. a. acutirostris, Malkmus, 1995, που βρίσκεται στο βόρειοδυτικό κομμάτι της Ιβηρικής χερσονήσου (τυπική τοποθεσία: Serra da Estrela, βόρεια
Πορτογαλία) και για το υποείδος C. a. austriaca. Στην Ιταλική χερσόνησο και συγκεκριμένα
στη νότια Ιταλία και Σικελία ο πληθυσμός της C. austriaca αναφέρεται σαν υποείδος με το
όνομα C. a. fitzingeri (Bonaparte, 1840) με τυπική τοποθεσία τη Σικελία. Η C. a. fitzingeri
ξεχωρίζει από το μικρό της μέγεθος και από τα λιγότερα ραχιαία μοτίβα που έχει. Ωστόσο, το
κατά πόσο αποτελεί ξεχωριστό υποείδος αμφισβητείται (Tortonese & Lanza, 1968) και προς
το παρόν δεν αναγνωρίζεται ως τέτοιο (Sindaco et al., 2006). Συνεπώς με εξαίρεση το
υποείδος C. a. acutirostris οι υπόλοιποι πληθυσμοί του είδους παρά το μεγάλο εύρος
κατανομής του, ανήκουν στο υποείδος C. a. austriaca (τυπική τοποθεσία: Βιέννη, Αυστρία).
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Εικόνα 1.1: Κατανομή της C. austriaca (ΙUCN, 2017)

1.4.6 Φυλογεωγραφία της C. austriaca
Η μελέτη της φυλογεωγραφίας των περισσότερων φιδιών της Ευρώπης έχει επίκεντρο
τις κεντρικές και νότιες περιοχές της (Galarza et al., 2014). Από τις περισσότερες έρευνες
προκύπτει πως η γενετική στελέχωση των πληθυσμών των φιδιών της Ευρώπης ακολουθεί
παρόμοια βιογεωγραφικά πρότυπα. Φαίνεται πως η υπάρχουσα γενετική τους δομή
διαμορφώνεται από τρεις ξεχωριστές γενεαλογικές γραμμές κατά μήκος της Ευρώπης. Αυτές
είναι η Ανατολική γενεαλογική γραμμή (Καύκασος και Μέση Ανατολή), η Κεντρική
γενεαλογική γραμμή (Βαλκάνια και Καρπάθια όρη) και η Δυτική γενεαλογική γραμμή
(Ιβηρική χερσόνησος, Άλπεις, Ιταλική χερσόνησος), (Goddard, 1984; Carranza, Arnold &
Pleguezuelos, 2006; Guicking, Joger & Wink, 2009; Ferchaud et al., 2012; Santos et al.,
2012). Είναι γενικά αποδεκτό πως αυτές οι περιοχές είχαν το ρόλο καταφυγίων κατά τους
παγετώνες του Πλειστοκαίνου για πολλά ζωικά και φυτικά είδη (Crnobrnja-Isailovic, 2007).
Σύμφωνα με τους Arribas & Carranza (2004), φαίνεται ότι τουλάχιστον σε κάποια είδη
ερπετών, εξελικτικές διαδικασίες έλαβαν χώρα κατά τη διάρκειας της κρίσης αλατότητας του
Μεσσηνίου (5,3–5,9 εκ. χρ. πριν), μια μικρή αλλά κρίσιμη περίοδο όπου η Μεσόγειος
αποξηράνθηκε σε μεγάλο βαθμό, προκαλώντας ξηρασία σε όλο τον περίγυρο της
Μεσογειακής λεκάνης (Hsü et al., 1977; Krijgsman et al., 1999; Duggen et al., 2003). Η
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αύξηση αυτή της ξηρασίας οδήγησε πολλά είδη που ήδη είχαν συγκεντρωθεί στις
Μεσογειακές χερσονήσους λόγω των κλιματικών αλλαγών του Πλειόκαινου να
υποχωρήσουν είτε σε πιο υγρές περιοχές που επηρεάζονταν από τον Ατλαντικό στα δυτικά,
είτε σε ορεινές περιοχές όπως τα Απέννινα, η Πίνδος και ο Καύκασος στα κεντρικά και
ανατολικά της Μεσογείου (Garcia-Antón et al., 2002). Αργότερα, κατά τη διάρκεια του
Πλειστοκαίνου, πολλοί πληθυσμοί διαχωρίστηκαν και διαφοροποιήθηκαν ως αποτέλεσμα
του κατακερματισμού τους λόγω των παγετωδών περιόδων του Τεταρτογενούς (Haffer,
1969). Αυτή η συνεχής διαδικασία εποίκησης και διαχωρισμού παρήγαγε ένα πολύπλοκο
βιογεωγραφικό μοντέλο, το οποίο αναφέρεται ως «καταφύγια μέσα σε καταφύγια» (“refugia
within refugia”).
Πρόσφατη μελέτη γύρω από τη φυλογεωγραφία του είδους C. austriaca στην
κεντρική Ευρώπη, επιβεβαίωσε την ύπαρξη τουλάχιστον τριών διαφορετικών κλάδων οι
οποίοι οφείλουν την ύπαρξη τους σε διαφορετικές μεταναστευτικές οδούς του είδους από
τοποθεσίες που διαδραμάτισαν ρόλο καταφυγίων κατά τις παγετώδεις περιόδους του
Πλειστοκαίνου. Αυτή η έρευνα έδειξε την ύπαρξη το λιγότερο ενός άγνωστου έως σήμερα
καταφυγίου στα Απέννινα όρη, αλλά και την πιθανή ύπαρξη άλλων καταφυγίων στα
Καρπάθια όρη, που δικαιολογούν τη γενετική δομή των κεντροευρωπαϊκών πληθυσμών
(Jablonka et al., 2014). Μελέτες επίσης στην Ιβηρική χερσόνησο - η οποία αποτελεί το
νοτιοδυτικό άκρο της κατανομής της C. austriaca- από τους Santos et al. (2008), έδειξαν
αυξημένη βιοποικιλότητα, καθώς βρέθηκαν τρεις ξεχωριστές γενεαλογικές γραμμές εντός
της Ιβηρικής, η μία εκ των οποίων αποτελεί το υποείδος C. a. acutirostris, ενώ ξεχωριστό
κλάδο αποτέλεσαν και δείγματα που χαρακτηρίζονται ως C. a. fitzingeri από τη Σικελία και
τη νότιο Ιταλία, χωρίς ωστόσο στην έρευνα να υπάρχουν άλλα δείγματα από την Ιταλική
χερσόνησο. Σε πρόσφατη πτυχιακή εργασία που πραγματοποιήθηκε για την C. austriaca από
τον γράφοντα, με δείγματα κυρίως από τον ελλαδικό χώρο, τα Βαλκάνια και κάποια από την
Αρμενία φάνηκε ότι ο Βαλκανικός κλάδος είναι μονοφυλετικός, όπως και ο κλάδος της
Αρμενίας, στον οποίο υπήρχαν ενδείξεις για ύπαρξη γενετικής δομής εντός του, παρά τα λίγα
δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν από εκεί. Πρόσφατη έρευνα επίσης από τους Jablonski et
al. (2018), με τη χρήση του γενετικού δείκτη cyt b, επιβεβαίωσε τον σαφή διαχωρισμό των
κλάδων κατά μήκος της κατανομής του υπό μελέτη είδους, ενώ για πρώτη φορά
συμπεριελήφθησαν αρκετά δείγματα από το ανατολικό άκρο της κατανομής της C. austriaca.
Η ίδια μελέτη έδειξε την ύπαρξη μεγάλης γενετικής ποικιλομορφίας στους κλάδους της
Ανατολίας, της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.
Παρ’ όλα αυτά η ύπαρξη λίγων -κυρίως μιτοχονδριακών- γενετικών τόπων σε όλες
τις παραπάνω έρευνες, καθώς και η ισχνή έως καθόλου παρουσία δειγμάτων από την
Τουρκία, την Ελλάδα και την περιοχή του Καυκάσου, δεν επιτρέπει προς το παρόν ασφαλή
συμπεράσματα για το πώς προέκυψε η υπάρχουσα γενετική δομή των πληθυσμών της
Ευρώπης και χρειάζονται περαιτέρω έρευνες, ειδικότερα όσον αφορά το ανατολικό και
νοτιοανατολικό όριο της κατανομής του είδους. Όπως αναφέρθηκε, πολλές περιοχές των
Βαλκανίων, η Ελλάδα αλλά και η περιοχή της Ανατολίας και ο Καύκασος είχαν ρόλο
καταφυγίων κατά τις κλιματικές μεταβολές του Τεταρτογενούς και λειτούργησαν ως
γενετική δεξαμενή για πάρα πολλά είδη (Ursenbacher et al., 2008). Συνεπώς η φυλογενετική
μελέτη της C. austriaca σε αυτές τις περιοχές αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την επίλυση
της φυλογεωγραφίας του είδους στην κεντρική, νότια και ανατολική Ευρώπη.
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1.5 Σκοπός εργασίας

Η διατριβή αυτή, έχει ως σκοπό να καλύψει το κενό στη φυλογένεση και
φυλογεωγραφία της C. austriaca όσον αφορά το νοτιοανατολικό κομμάτι της κατανομής της
και ειδικότερα το κομμάτι των Βαλκανίων και της Ανατολίας. Επιπροσθέτως,
συμπεριλαμβάνονται δείγματα από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, την Κριμαία, την
Αρμενία, καθώς επίσης και από τις χερσονήσους της Ιβηρικής και της Ιταλίας. Για τη
παρούσα έρευνα, έγινε προσπάθεια να υπάρχει αντιπροσώπευση από όσο το δυνατόν
περισσότερες περιοχές της κατανομής του είδους, με έμφαση στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Τελικός στόχος είναι να γίνει μια εκτεταμένη έρευνα ώστε να προκύψει σαφής εικόνα για τις
σχέσεις των πληθυσμών του είδους και για το πώς προέκυψαν αυτές. Για το λόγο αυτό, για
πρώτη φορά γίνεται διερεύνηση της εξελικτικής ιστορίας της C. austriaca με τη χρήση εκτός
των μιτοχονδριακών και πυρηνικών δεικτών. Πιο συγκεκριμένα, για την ανάλυση της
φυλογένεσης του είδους, χρησιμοποιήθηκαν δύο μιτοχονδριακά (cyt b, 16S rRNA) και έξι
πυρηνικά γονίδια (BDNF, NKTR, RAG1, RAG2, MC1R, PRLR), ενώ στην έρευνα
συμπεριλαμβάνεται και αναλύση διαχωρισμού των ειδών (species delimitation modeling).
Τέλος, πραγματοποιήθηκε μοριακή χρονολόγηση, ώστε να διαλευκανθεί η φυλογεωγραφική
ιστορία των πληθυσμών του είδους και η χρονική στιγμή τις απόσχισης των διαφόρων
πληθυσμών.
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ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ

2.1 Συλλογή δειγμάτων

Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν δείγματα από 18 χώρες με στόχο την
κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού μέρους της κατανομής του είδους. Τα δείγματα αυτά
προέρχονται από τις παρακάτω ερπετολογικές συλλογές και έχουν καταχωρηθεί πλέον στη
συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης:









Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΝHMC), επιμελητής Δρ. Πέτρος Λυμπεράκης.
Dokuz Eylül University, ερπετολογική συλλογή του καθηγητή Ilgaz Cetin.
Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources (CIBIO), ερπετολογική
συλλογή του Δρ. Miguel Carretero.
Department of Zoology, Comenius University in Bratislava, ερπετολογική συλλογή
του Δρ. Daniel Jablonski.
Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente, ερπετολογική συλλογή του καθηγητή
Roberto Sindaco.
Institute for Biological Research “Siniša Stankovic”, ερπετολογική συλλογή της
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Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 162 δείγματα για την ολοκλήρωση της παρούσας
μελέτης, με στόχο την όσο καλύτερα δυνατή κάλυψη της κατανομής του είδους, ιδίως στην
ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον έγινε εξαγωγή και αλληλούχηση ακόμα 6 ατόμων που
προέρχονται από 3 συγγενικά είδη φιδιών. Τα είδη αυτά ήταν τα Hierophis gemonensis,
Elaphe quatuorlineata και Zamenis situla τα οποία ανήκουν και αυτά στην οικογένεια των
κολουβρίδων. Τα δείγματα ως επί το πλείστον ήταν διατηρημένα σε απόλυτη αιθανόλη, ενώ
κάποια ήταν φρέσκα. Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν κατέστει εφικτή η απομόνωση
γενετικού υλικό από το σύνολο των 162 δειγμάτων, πιθανότατα λόγω κακής διατήρησης ή
παλαιότητας ορισμένων εξ αυτών. Για 2 από τα 162 δείγματα, οι αλληλουχίες τους βρέθηκαν
να ανήκουν σε άλλα συγγενικά είδη, ως εκ τούτου συμπεριελήφθησαν στις εξωομάδες.
Επιπλέον, στις φυλογενετικές αναλύσεις για τα μιτοχονδριακά γονίδια, προστέθηκαν
επιπλέον αλληλουχίες (14 για το 16S rRNA και 12 για το cyt b) από τη γενετική βιβλιοθήκη
Genbank (http://www.ncbi.nlm.nhi.gov), με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη
της κατανομής του είδους. Οι πληροφορίες των δειγμάτων όσον αφορά το είδος, την περιοχή
προέλευσης και το αν χρησιμοποιήθηκαν ή όχι στις φυλογενετικές αναλύσεις, παρατίθενται
στο Παράρτημα Ι, ενώ η γεωγραφική τους κατανομή απεικονίζεται γραφικά στην Εικόνα 2.1
(κόκκινες κουκκίδες). Για τις αλληλουχίες που προήλθαν από τη Genbank, όλες οι
πληροφορίες παρατίθενται στον Πίνακα 2.1, ενώ η γεωγραφική τους θέση απεικονίζεται και
στην Εικόνα 2.1 (μπλε κουκκίδες).
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Πίνακας 2.1 Τα στοιχεία των αλληλουχιών που χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις από τη γενετική
βιβλιοθήκη Genbank.

Αλληλουχίες Genbank
Accession numbers
16S

Cytb

Περιοχή

Κωδικοποίηση
εδώ

KM435290.1 ABKAZIA050

KM435297.1 ABKAZIA050

Georgia: Abkhazia

Georgia_Abk

KM435291.1 ALFINSTR01

KM435298.1 ALFINSTR01

Finland_Aland

KM435292.1 GEORGIA045

KM435302.1 GEORGIA045

Finland: Aland, Finstrom
Georgia: Ajaria

KM435293.1 LATJELGA58

KM435303.1 LATJELGA58

Latvia

KM435295.1 RUSADUGE49

Russia: Adugea

KM435296.1 RUSSTAVR52

Russia: Stavropol

EU022626

EU022645

Russia: Vysha, Republic of Mordovia

EU022629

EU022651

Austria: Au, Vorarlberg

EU022630

EU022652

Spain: Sierra Nevada, Granada

EU022632

EU022654

France: Canigou

EU022633

EU022658

Spain: Puertos de Beceite, Castellón

EU022637

EU022668

North Portugal

EU022639

EU022670

Italy: Etna, Adrano, Sicily

EU022640

EU022675

Spain: Riopar, Albacete

Author

Galarza et
al., 2014
-//Georgia_Aj
-//Latvia
-//Russia_Adug
-//Russia_Stavr
-//Santos
et
Russia_Mordov
al., 2008
Austria
-//Spain_Grana
-//France_Cng
-//-//Spain_Castel
-//Portugal_North
-//Italy_etna
-//Spain_Albac
-//-

2.2 Εργαστηριακές αναλύσεις

Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Μοριακής
Συστηματικής και Εξέλιξης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, λαμβάνοντας όλα τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθούν μολύνσεις μεταξύ των δειγμάτων που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα (γάντια, αποστείρωση υλικών,
καθαρισμός πάγκων εργασίας και εργαλείων). Το σύνολο αυτών των εργαστηριακών
αναλύσεων περιλάμβανε συνοπτικά τα ακόλουθα στάδια:
α) εξαγωγή ολικού γενωμικού DNA από ιστό παρμένο από μυ, δέρμα ή αίμα
β) πολλαπλασιασμός των επιθυμητών γονιδίων μέσω της τεχνικής της PCR (αλυσιδωτή
αντίδραση πολυμεράσης)
γ) προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) σε αυτοματοποιημένη
συσκευή αλληλούχισης.
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Εικόνα 2.1 Γεωγραφική προέλευση δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία.
Αλληλουχίες που παρήχθησαν στην παρούσα μελέτη.
Αλληλουχίες Genbank.

2.2.1 Εξαγωγή ολικού γενωμικού DNA
Για την εξαγωγή-απομόνωση του ολικού γενωμικού υλικού χρησιμοποιήθηκε
πρωτόκολλο οξικού αμμωνίου (Hillis et al.,1996) με ορισμένες τροποποιήσεις. Με βάση
αυτό το πρωτόκολλο αρχικά πραγματοποιείται πέψη του ιστού σε διάλυμα εξαγωγής 600μl
(Πίνακας 2.2) με τη χρήση 10 μl πρωτεϊνάσης Κ και στη συνέχεια το μείγμα τοποθετείται
στους 56°C σε συσκευή θέρμανσης-ανάδευσης (thermo shaker) μέχρι την επόμενη μέρα.
Ακολούθως, με την προσθήκη 340 μl οξικού αμμωνίου και τη συνεχή ανάδευση για 40-60
λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, γίνεται κατακρήμνιση πρωτεϊνών και άλλων κυτταρικών
συστατικών. Στη συνέχεια γίνεται φυγοκέντρηση του μείγματος στις 13.000 rpm για 20
λεπτά και το υπερκείμενο μεταφέρεται σε νέο eppendorf των 2ml. To DNA κατακρημνίζεται
με την προσθήκη παγωμένης απόλυτης αιθανόλης ακολουθούμενη από ανάδευση και
φυγοκέντρηση για 30 λεπτά στις 13000 rpm. Αφού αφαιρεθεί η αιθανόλη, η πελέτα του
δείγματος αφήνεται να στεγνώσει και αφού προστεθεί 100μl υπερκάθαρο νερό για να
διαλυθεί η πελέτα, το δείγμα μπορεί να αποθηκευτεί ή να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω
αναλύσεις.
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Πίνακας 2.2 Σύσταση διαλύματος εξαγωγής που χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

Συγκεντρώσεις stock

SET Buffer

Ανά δείγμα

0.5M

Tris-HCL 0,05M pH=7.5

60μl

0.5M

EDTA 1mM pH=8.5

1,2μl

5M

NaCl 0,15M

18μl

Για τον έλεγχο του αποτελέσματος της εξαγωγής και τον προσδιορισμό της ποιότητας
και της ποσότητας του DNA κάθε δείγματος, 2μl από το προϊόν της εξαγωγής του
τοποθετούταν σε συσκευή ηλεκτροφόρησης μέσα σε πήκτωμα αγαρόζης 1% που περιείχε 5%
βρωμιούχο αιθίδιο για περίπου 45 λεπτά στα 100V. Έπειτα το πήκτωμα αγαρόζης
φωτογραφιζόταν υπό υπεριώδη φωτισμό και μέσω της φωτογραφίας γινόταν εκτίμηση της
ποσότητας και της ποιότητας του εξαγόμενου DNA. Στις περιπτώσεις όπου το DNA υπήρχε
σε μεγάλη ποσότητα και σε καλή κατάσταση ήταν ευδιάκριτο στη φωτογραφία, ενώ σε
αντίθετη περίπτωση είτε δεν ήταν διακριτό είτε είχε τη μορφή μιας ενιαίας κηλίδας (smear)
στη βάση του πηκτώματος. Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε αρκετά μεγάλο κομμάτι των
δειγμάτων, παρ’ όλα αυτά συμπεριλήφθηκαν κανονικά στις περαιτέρω αναλύσεις δίνοντας
στην πλειάδα των περιπτώσεων ικανοποιητικά αποτελέσματα, καθώς DNA που υπάρχει σε
ελάχιστες ποσότητες και που είναι αδύνατον να εντοπιστεί μέσω του πηκτώματος αγαρόζης
και της ηλεκτροφόρησης, επαρκεί ώστε να πολλαπλασιαστεί με την εξαιρετικά ευαίσθητη
τεχνική της PCR.
Η πειραματική διαδικασία της εξαγωγής του DNA πραγματοποιήθηκε και για τα 162
άτομα και επιπλέον για τα άτομα των εξοομάδων. Στις περαιτέρω αναλύσεις δεν
συμπεριλήφθηκαν όλα τα άτομα, καθώς σε ορισμένα δεν κατέστη εφικτή η εξαγωγή
γενωμικού υλικού, ενώ από άλλα υπήρξε αποτέλεσμα μόνο για ορισμένα γονίδια από το
σύνολο των γονιδίων που εξετάστηκαν. Για δείγματα όπου δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα
ούτε μετά από επαναληπτική εξαγωγή στην περίπτωση όπου υπήρχε επιπλέον ιστός,
θεωρείται από το συγγραφέα πως είτε δεν είχε προηγηθεί σωστή διατήρησή τους, είτε ήταν
αρκετά παλαιά. Για δείγματα που έδωσαν αποτελέσματα μόνο για ορισμένους γονιδιακούς
τόπους, θεωρείται πιθανό στους τόπους που δεν υπήρξε αποτέλεσμα να ήταν κατεστραμμένο
το DNA πιθανώς για λόγους όμοιους με τους παραπάνω. Αναλυτικά τα δείγματα στα οποία
έγινε πετυχημένη εξαγωγή και χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις παρατίθενται στο
Παράρτημα Ι.

2.2.2 Γενετικοί δείκτες & Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
Η φυλογένεση της C. austriaca βασίστηκε σε δύο μιτοχονδριακούς και έξι
πυρηνικούς μοριακούς δείκτες.
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Τα μιτοχονδριακά γονίδια που επιλέχτηκαν (cyt b, 16S rRNA) είναι τα πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενα γονίδια όσον αφορά τη φυλογένεση ερπετών. Το γονίδιο του
κυτοχρώματος β (cyt b) κωδικοποιεί την ομώνυμη πρωτεΐνη, η οποία είναι συστατικό
διαμεμβρανικού συμπλόκου που διαδραματίζει ρόλο στη αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων
κατά την κυτταρική αναπνοή. To συγκεκριμένο γονίδιο χρησιμοποιείται ευρύτατα σε
φυλογενετικές αναλύσεις συγγενικών ειδών, αφού αποτελεί ένα από τα ταχύτερα
εξελισσόμενα γονίδια του μιτοχονδριακού γονιδιώματος (Avise 2000). To μιτοχονδριακό
γονίδιο της μεγάλης υπομονάδας του ριβοσώματος (16S rRNA) είναι και αυτό από τους πιο
ευρέως χρησιμοποιούμενους γενετικούς δείκτες. Εξυπηρετεί τη διερεύνηση φυλογενετικών
σχέσεων μεταξύ πρόσφατα διαχωρισμένων ειδών, αλλά και ειδών που έχουν πολύ μεγάλους
χρόνους απόκλισης. Αυτό οφείλεται στο ότι έχει περιοχές που εξελίσσονται ταχύτατα, κάτι
το οποίο είναι κατάλληλο για την ανεύρεση αλλαγών σε πρόσφατα διαχωρισμένα είδη ενώ
παράλληλα φέρει και περιοχές που είναι συντηρημένες, καθιστώντας το κατάλληλο εργαλείο
και για την επίλυση βαθιών φυλογενετικών σχέσεων (Desalle et al., 1987). Συνεπώς οι δύο
μιτοχονδριακοί γενετικοί δείκτες δεν επιλέχτηκαν τυχαία, καθώς ο διαφορετικός ρυθμός
εξέλιξης –το cyt b εξελίσσεται ταχύτερα από το 16S- δίνει τη δυνατότητα για έλεγχο και
πολύ συγγενικών αλλά και πιο απομακρυσμένων εξελικτικά πληθυσμών.
Όσον αφορά τα πυρηνικά γονίδια, δεν υπάρχει καμία φυλογενετική εργασία που να
χρησιμοποιεί τέτοιους δείκτες στην C. austriaca, ενώ οι διαθέσιμες αλληλουχίες στη
διαδικτυακή βιβλιοθήκη Genbank, που αφορούν πυρηνικά γονίδια για το είδος, είναι
ελάχιστες. Για αυτό το λόγο οι 6 πυρηνικοί δείκτες επιλέχτηκαν με βάση το να έχουν
διαφορετικούς ρυθμούς εξέλιξης ώστε να μπορούν αποσαφηνίσουν την εξελικτική ιστορία
του οργανισμού. Ρόλο στην επιλογή των κατάλληλων γονιδίων έπαιξε η εργασία των
Townsend et al.(2008), όπου γίνεται σύγκριση πυρηνικών τόπων κατάλληλων για
φυλογενετικές αναλύσεις σε φολιδωτά. Τα πυρηνικά γονίδια που επιλέχθηκαν είναι το
γονίδιο της μεμβρανικής πρωτεΐνης των φυσικών φονικών κυττάρων NKTR (natural killer
tumor recognition), το γονίδιο του υποδοχέα της μελανοκορτίνης-1 (MC1R), που παίζει ρόλο
στο χρωματισμό του δέρματος, το γονίδιο του συμπληρωματικού εγκεφαλικού
νευροτροφικού παράγοντα (BDNF), το οποίο ανήκει στις νευροτροφίνες, μια κατηγορία
μορίων που παίζουν ρόλο κλειδί στην νευρωνική ανάπτυξη, επιβίωση, αναγέννηση,
ανάπτυξη και πλαστικότητα, το γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη υποδοχέα της
προλακτίνης (PRLR), και τα γονίδια ενεργοποίησης ανασυνδυασμού Rag1 και Rag2, που
κωδικοποιούν ένζυμα που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναδιάταξη και ανασυνδυασμό των
γονιδίων της ανοσοσφαιρίνης και των Τ κυττάρων (υποδοχείς μορίων). Όλα τα παραπάνω
έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε φυλογενετικές εργασίες που αφορούν διάφορα είδη
σαυρών (π.χ. Engleder et al., 2013, Pouyani et al., 2012 κτλ).
Για τους δύο μιτοχονδριακούς δείκτες (cyt b, 16S rRNA) που επιλέχθηκαν για τη
διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων του είδους C. austriaca χρησιμοποιήθηκαν
ζευγάρια εκκινητών που είχαν δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια πτυχιακής εργασίας πάνω στο
ίδιο είδος. Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση του cyt b χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές που
έχουν σχεδιαστεί για το γένος Natrix της οικογένειας των κολουβρίδων, ενώ όσον αφορά την
περίπτωση του γονιδίου 16S rRNA χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές ειδικά σχεδιασμένοι για την
C. austriaca. Στην περίπτωση των πυρηνικών γονιδίων χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές οι
οποίοι είτε έχουν χρησιμοποιηθεί σε συγγενικά είδη, είτε δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά σε
κολουβρίδες. Σε μία περίπτωση (γονίδιο Rag 1) χρειάστηκε να σχεδιαστούν ειδικοί εκκινητές
ώστε να δώσει αποτελέσματα. Επίσης να σημειωθεί ότι για τα δύο μιτοχονδριακά γονίδια και
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για το γονίδιο BDNF, πραγματοποιήθηκαν PCR για όλα τα άτομα, ενώ για τα υπόλοιπα 5
πυρηνικά, έγινε πολλαπλασιασμός των γονιδίων για συγκεκριμένα άτομα που
αντιπροσώπευαν περιοχές-κλάδους του μιτοχονδριακού δέντρου. Πληροφορίες για τους
εκκινητές παρατίθενται στον Πίνακα 2.3, ενώ οι συνθήκες της PCR για τον καθένα από
αυτούς στον Πίνακα 2.4.
Ανεξάρτητα με τους εκκινητές και τις συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν κάθε φορά το
αποτέλεσμα της PCR ελεγχόταν με ηλεκτροφόρηση 1λ αντίδρασης από κάθε δείγμα σε
πήκτωμα αγαρόζης 1% που περιείχε 5% βρωμιούχο αιθίδιο. Η ηλεκτροφόρηση είχε διάρκεια
50min σε τάση 90 Volt. Η ποσότητα του DNA στόχου προσδιοριζόταν κάθε φορά με
παρατήρηση σε υπεριώδες φως. Ακόμα και στις περιπτώσεις που η ποσότητα DNA ήταν
ελάχιστη, αυτό χρησιμοποιούνταν και στις επόμενες αναλύσεις συνήθως με ικανοποιητικά
αποτελέσματα.

Πίνακας 2.3 Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για τον πολλαπλασιασμό των γονιδίων μαζί με πληροφορίες των
αλληλουχιών τους, το μέγεθος των προϊόντων τους και την πηγή προέλευσής τους.

Γονίδιο
16S

Όνομα

Τύπος

coron6F
coron462R

forward
reverse

Μέγεθος
Προϊόντος
~400 bp

Αλληλουχία (5' → 3')
TATAGACCTGTATGA
CAGATC ACG TAG GAC

Αναφορά
Παρούσα εργασία
Παρούσα εργασία

cytb

L14724NAT
forward
H15307_mod reverse

~420 bp

GACCTGCGGTCCGAAAAACCA
GCTCAAAAKGATATTTGTCCTCA

BDNF

BDNF_F
BDNF_R1

forward
reverse

~713 bp

ACCATCCTTTTCCTKACTATGG
CTATCTTCCCCTTTTAATGGTC

Vieites et al., 2007
Vieites et al., 2007

Rag 1

Rag1_14F
Rag1_856R

forward
reverse

~810 bp

GGGAGATATTGACACCATCC
CTAGATCTCAAAGCCAGCAG

Παρούσα εργασία
Παρούσα εργασία

PY1_f
PY1_r

forward
reverse

~430 bp

CCCTGAGTTTGGATGCTGTACTT
AACTGCCTRTTGTCCCCTGGTAT

Gamble et al., 2008
Gamble et al., 2008

ΜC1R

MC1R_F
MC1R_r

forward
reverse

~700 bp

NKTR

NKTR f19
NKTR r18

forward
reverse

~630 bp

GATGACATGGAGATYTGYACTCC
CTYCTDGAYCGACTTCTTGAGTGACT

Townsend et al., 2011
Townsend et al., 2011

PRLR

PRLR f1
PRLR r3

forward
reverse

~600 bp

GACARYGARGACCAGCAACTRATGCC
GACYTTGTGRACTTCYACRTAATCCAT

Townsend et al., 2008
Townsend et al., 2008

Ra2

Guicking et al,. 2006
Αδημοσίευτος

GGCNGCCATYGTCAAGAACCGGAACC
Pinho et al., 2010
CTCCGRAAGGCRTAAATGATGGGGTCCAC Pinho et al., 2010
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Πίνακας 2.4 Οι συνθήκες αντίδρασης των PCR ανά ζεύγος εκκινητών.

Γονίδιο

16S

cytb

BDNF

Rag 1

Rag2

ΜC1R

NKTR

PRLR

BDNF_F1
BDNF_R1

Rag1_14F
Rag1_856R

PY1_f
PY1_r

MC1R_F
MC1R_r

NKTR f19
NKTR r18

PRLR f1
PRLR r3

1,5 mM

1,5 mM

1,5 mM

3 mM

3 mM

1,5 mM

3 mM

35

35

35

35

35

35

35

94 ⁰C/1'

94 ⁰C/1'

94 ⁰C/1'

94 ⁰C/1'

94 ⁰C/1'

94 ⁰C/1'

94 ⁰C/1'

94 ⁰C/1'

Υβριδοποίηση
(Annealing)

52 ⁰C/1'

52 ⁰C/1'

55,6 ⁰C/1'

63 ⁰C/1'

56 ⁰C/1'

62 ⁰C/1'

50 ⁰C/1'

51,7 ⁰C/1'

Eπιμήκυνση
(Extension)

72 ⁰C/1'

72 ⁰C/1'

72 ⁰C/1'

72 ⁰C/1'

72 ⁰C/1'

72 ⁰C/1'

72 ⁰C/1'

72 ⁰C/1'

Εκκινητές

coron67F
L14724NAT
coron462R H15307_mod

MgCl2

1,5 mM

Αριθμός Κύκλων

Αποδιάταξη
(Denaturion)
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2.2.3 Προσδιορισμός αλληλουχιών των προϊόντων της PCR
Ο προσδιορισμός των αλληλουχιών έγινε σε αυτοματοποιημένη συσκευή
προσδιοριστή νουκλεοτιδικών αλληλουχιών (3730XL DNA SEQUENCER της ABI PRISM)
με κατάλληλη επεξεργασία των προϊόντων της PCR. Συγκεκριμένα με μια διαδικασία
γνωστή ως ‘cycle sequencing’ το προϊόν της PCR υπόκειται σε μια παραλλαγή της
αντίδρασης PCR με τη χρήση εξειδικευμένης Taq πολυμεράσης (Big Dye Terminator v3.1),
χρωματισμένων νουκλεοτιδίων και των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίδραση
της PCR. Με τη διαδικασία αυτή συντίθεται νέα αλληλουχία από σημασμένα νουκλεοτίδια,
που μπορεί να αναγνωρίσει η συσκευή αλληλούχισης μέσω τριχοειδών.

2.3 Διόρθωση και στοίχιση των αλληλουχιών (Alignment)
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Αρχικά, αφού έγινε προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του προϊόντος
της PCR, όλες οι αλληλουχίες που παράχθηκαν ελέγχθηκαν ως προς την ομολογία τους
έναντι της βάσης γενετικών δεδομένων NCBI με τη χρήση του εργαλείου αναζήτησης
BLASTn (Basic Local Alignment Search Tool, Altschul et al., 1990). Κατ’ αυτόν τον τρόπο
επιλέχθηκαν οι ομόλογες αλληλουχίες ενώ αποκλείστηκαν όσες αποδείχτηκαν προϊόν
επιμόλυνσης. Επίσης σε αυτό το σημείο αποκλείστηκαν και αλληλουχίες οι οποίες ήταν
αδύνατον να διαβαστούν λόγω κακής ποιότητας. Στη συνέχεια οι αλληλουχίες στοιχίθηκαν
μέσω του πρόγραμματος Muscle που είναι ενσωματωμένο στο πρόγραμμα CodonCode
Aligner (v. 3.7.1; Richterich et al., 1998) και διορθώθηκαν με το «μάτι», ενώ οι περιοχές στα
άκρα της αλληλουχίας που συνήθως είναι δύσκολο να ευθυγραμμιστούν λόγω κακής
αλληλούχισης αποκόπηκαν και δεν χρησιμοποιήθηκαν στις επόμενες αναλύσεις.
Ακολούθησε η στοίχιση των αλληλουχιών για τον προσδιορισμό των ομόλογων
θέσεων, καθώς βάση αυτών γίνεται η σύγκριση μεταξύ των αλληλουχιών για τον
προσδιορισμό των διαφορών μεταξύ των ατόμων και την εύρεση των φυλογενετικών τους
σχέσεων. Η στοίχιση των αλληλουχιών είναι ένα πολύ κρίσιμο βήμα για την εύρεση των
πραγματικών φυλογενετικών σχέσεων μεταξύ των εκάστοτε υπό μελέτη δειγμάτων, καθώς
επηρεάζει όλες τις μετέπειτα αναλύσεις, ενώ ειδικότερα σε γονίδια μη κωδικά όπου
υπάρχουν κενά (gaps) μεταξύ των νουκλεοτιδίων η στοίχισή τους είναι μια δύσκολη
διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τον ερευνητή. Η ακρίβεια που προκύπτει στα
προγράμματα ευθυγράμμισης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το σύστημα βαθμολόγησης
και παρόλη την πρόοδο της τεχνολογίας των προγραμμάτων στοίχισης δεν υπάρχει κάποιο
υφιστάμενο σύστημα βαθμολόγησης που να είναι σε θέση να επεξεργαστεί απόλυτα σωστά
τα προβλήματα ευθυγράμμισης που προκύπτουν. Η στοίχιση των αλληλουχιών
πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος ClustalX 2.0 (Larkin et al., 2007) που αποτελεί
αναβαθμισμένη έκδοση του ClustalX (Thompson et al., 1997).

2.4 Γενετικές αποστάσεις

Οι μέσες γενετικές αποστάσεις (ανά ζεύγη), αλλά και μεταξύ των βασικών
φυλογενετικών κλάδων, εκτιμήθηκαν τόσο για κάθε γονίδιο χωριστά, όσο και για το
συνδυασμό μιτοχονδριακών και πυρηνικών γονιδίων. Η εκτίμηση έγινε με βάση το μοντέλο
Tamura-Nei (Tamura and Nei, 1993) με τη βοήθεια του προγράμματος MEGA (v.6; Tamura,
Stecher et al. 2013).

2.5 Φυλογενετικές αναλύσεις (Μέθοδοι & Στατιστικός έλεγχος)

2.5.1 Επιλογή
καταλληλότερου
υποκατάστασης

μοντέλου

νουκλεοτιδικής

Η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης για κάθε
γονίδιο και για όλες τις φυλογενετικές αναλύσεις έγινε με τη χρήση του προγράμματος
PartitionFinder 2 (Lanfear et al., 2016). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει το πλεονέκτημα
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ότι αν και αναλύει εκατομμύρια συνδυασμούς σε ρεαλιστικά χρονικά πλαίσια, επιλέγοντας
μέσα από πολλά διαφορετικά μοντέλα νουκλεοτιδικής υποκατάστασης το κατάλληλο για
κάθε διαχωριστικό πλαίσιο (partition scheme), αποφεύγει την υπερπαραμετροποίηση. Ο
τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι συγχωνεύοντας ομάδες δεδομένων που έχουν
παρόμοιο τρόπο εξέλιξης (πχ παρόμοια τμήματα αλληλουχιών όπως οι δεύτερες θέσεις
κωδικονίων) ορίζοντας έτσι σχήματα καταμερισμού τα οποία απαιτούν την εκτίμηση
λιγότερων ανεξάρτητων μοντέλων υποκατάστασης (Lanfear et al., 2012).
2.5.2 Κατασκευή γονιδιακών δέντρων (gene trees)
Για τη διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών
πληθυσμών της C. austriaca δημιουργήθηκαν δύο σύνολα δεδομένων στα οποία
εφαρμόστηκαν δύο μέθοδοι, η ανάλυση μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood, ML)
(Felsenstein, 1973, 1981) και η Μπεϋζιανή συμπερασματολογία (Bayesian Inference, BI)
(Huelsenbeck et al., 2001; Rannala and Yang, 1996).
Για τα δύο σύνολα δεδομένων που αναλύθηκαν, το ένα αφορά αποκλειστικά τις
μιτοχονδριακές αλληλουχίες, ενώ το δεύτερο συμπεριλαμβάνει και τις αλληλουχίες από τα 6
πυρηνικά γονίδια. Οι λόγοι είναι ότι για κάποια από τα πυρηνικά γονίδια, πιθανότατα λόγω
παλαιότητας, δεν κατέστει δυνατή η παραγωγή καθαρών αλληλουχιών, αλλά και το ότι στο
συγκεκριμένο είδος τα πυρηνικά γονίδια έχουν εξαιρετικά μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με
τα μιτοχονδριακά, το οποίο θα συζητηθεί παρακάτω. Επίσης στις ML και ΒΙ αναλύσεις, η
συμπερίληψη ατόμων με ελλιπή δεδομένα επιδρά σημαντικά στο μήκος των κλάδων και
στην τοπολογία του δέντρου (Lemmon et al., 2009). Συνεπώς, κρίθηκε απαραίτητη η
κατασκευή των δύο ξεχωριστών συνόλων δεδομένων για την ορθή αξιοποίηση όλης της
διαθέσιμης πληροφορίας.
Η ML ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα RAxML GUI v. 1.5
(Stamatakis, 2006, Silvestro, 2011), το οποίο χρησιμοποιεί ένα από τα μοντέλα GTR,
GTR+G, GTR +I [(General Time Reversible model, με κατανομή Γ ή Ι ( Rodriguez et al.,
1990)] για τα διάφορα διαχωρισμένα τμήματα (partitions). Τα μοντέλα στα οποία
συμπεριλαμβάνεται η Γ κατανομή των πολυμορφικών θέσεων (+G) ταυτόχρονα με
νουκλεοτιδικές θέσεις μηδενικής ποικιλομορφίας (Invariable sites, +I) αγνοήθηκαν, καθώς η
Γ κατανομή επιτρέπει και συνυπολογίζει την ύπαρξη αυτών των θέσεων, όταν η τιμή της
παραμέτρου σχήματος α ≤1 (Yang, 1996, 2006). H επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου
έγινε με βάση το κριτήριο BIC (Bayesian Information Criterion, Sullivan and Joyce, 2005)
μέσω του PartitionFinder, ενώ για τη στατιστική υποστήριξη του δέντρου χρησιμοποιήθηκε η
thorough bootstrap επιλογή με 50 τρεξίματα (runs) και 1000 επαναλήψεις (replications).
Η ΒΙ ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα MrBayes (v3.2 : Huelsenbeck et
al., 2015) με τέσσερα τρεξίματα (runs) και οκτώ ανεξάρτητες αλυσίδες (MCMC chains) για
κάθε τρέξιμο. Ο αριθμός των γενεών (generations) ορίστηκε στις 107 σε κάθε αλυσίδα με
αποθήκευση ενός δέντρου ανά 100 γενεές, ώστε συνολικά να προκύψει ένα σύνολο 105
δέντρων. Το 25% αυτών απορρίφθηκαν (burnin phase), καθώς αυτό είναι το διάστημα μέχρι
να σταθεροποιηθεί η τιμή της πιθανοφάνειας (-lnL). Το τελικό ΒΙ δέντρο (majority rule
consensus tree) παρήχθη από την εκ των υστέρων κατανομή των παραγόμενων βέλτιστων
δέντρων, ενώ για την στατιστική υποστήριξη της τοπολογίας χρησιμοποιήθηκαν οι εκ των
υστέρων πιθανότητες (posterior probabilities), οι οποίες υπολογίστηκαν ως το ποσοστό

23

δειγμάτων (δέντρων) που έφερε μια συγκεκριμένη τοπολογία. Τιμές άνω του 95%
υποδεικνύουν στατιστική σημαντικότητα. Ο έλεγχος της σύγκλισης των διαφορετικών
εκτελέσεων και της σταθεροποίησης των τιμών πιθανοφάνειας (−lnL) έγινε με βάση όλα τα
διαγνωστικά τεστ που προτείνονται από το εγχειρίδιο του προγράμματος MrBayes. Αρχικά
εξετάστηκε η μέση τυπική απόκλιση της συχνότητας κάθε κλάδου (Average Standard
Deviation of Split Frequencies, ASDF) και η μέση τιμή του PSRF (Potential Scale Reduction
Factor) των διαφορετικών παραμέτρων. Επιπλέον, με τη χρήση του λογισμικού Tracer:
MCMC Trace Analysis Tool Version v1.6.0 (Ronquist et al., 2012) εξετάστηκαν τα
γραφήματα των τιμών πιθανοφάνειας (τεταγμένη: −lnL) κάθε τρεξίματος ως προς τον αριθμό
γενεών (τετμημένη) και το δραστικό μέγεθος δείγματος (ESS) για κάθε παράμετρο και
εκτέλεση. Στις περιπτώσεις όπου δεν διαπιστώθηκε σύγκλιση μεταξύ των διαφορετικών
εκτελέσεων ή/και μη σταθεροποίηση της πιθανοφάνειας, προστέθηκαν περισσότερες γενιές.
Τα μοντέλα που επιλέχθηκαν από το πρόγραμμα PartitionFinder για τις αναλύσεις και
τα επιμέρους διαχωριστικά πλαίσια (partitions) των δύο σετ δεδομένων, παρατίθενται στον
Πίνακα 3.4.
Για την απεικόνιση όλων των φυλογενετικών δέντρων χρησιμοποιήθηκε το
πρόγραμμα FigTree v1.4.3 (Rambaut, 2009).
2.5.3 Κατασκευή δέντρου ειδών και χρονολόγηση των κλάδων
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, για τη διαλεύκανση των εξελικτικών σχέσεων των
διαφόρων πληθυσμών δεν επαρκούν τα γονιδιακά δέντρα, καθώς αυτά δεν αντικατοπτρίζουν
απαραίτητα την εξελικτική ιστορία των υπό εξέταση ομάδων εμφανίζοντας ορισμένες φορές
διαφορετική τοπολογία από μεθόδους που συνεκτιμούν επιπλέον βιολογικές παραμέτρους
(Edwards, 2009; Edwards et al., 2016; Kubatko, 2007; Maddison et al., 1997; Moore, 1995).
Για αυτό το λόγο κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ενός δέντρου ειδών (species tree, εδώ
πληθυσμών).
Το δέντρο των ειδών κατασκευάστηκε με τη μέθοδο του *BEAST (Bouckaert et al.,
2014). η οποία χρησιμοποιεί τη θεωρία της σύμφυσης (Coalescent theory, Rannala & Yang,
2003) ως πρότερη γνώση (prior knowledge) του τρόπου σύγκλισης των διαφορετικών
γονιδιακών δέντρων στο παρελθόν, συνεκτιμώντας ταυτόχρονα το δραστικό μέγεθος των
πληθυσμών (σημερινών και προγονικών) και τους χρόνους διαφοροποίησης των κλάδων
(Heled & Drummond, 2010).
Οι χρόνοι απόκλισης των κύριων κλάδων που προέκυψαν από τη φυλογένεση
υπολογίστηκαν μέσω εξωτερικής βαθμονόμησης χρονολογικών περιορισμών (external
calibration age constraints) επίσης με τη βοήθεια του προγράμματος BEAST 2 [ v.2.4.7
(Bouckaert et al., 2014)] υπό το πλαίσιο της Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας. Η ανάλυση
αυτή έγινε για το σετ δεδομένων που περιλάμβανε όλα τα γονίδια και ο αριθμός των
δυνητικά διαφορετικών ειδών (ή εξελικτικών οντοτήτων) επιλέχτηκε με βάση τους κλάδους
που προέκυψαν από το γονιδιακό δέντρο μέγιστης πιθανοφάνειας. Οι παράμετροι της
ανάλυσης ορίστηκαν μέσω του προγράμματος BEAUti 2 (πρότυπο StarBeast) (Bouckaert et
al., 2014), ενώ πηγή για τα σημεία απόσχισης (calibration points) που χρησιμοποιήθηκαν, τη
βαθμονόμηση του δέντρου καθώς και για τη μέθοδο χρονολόγησης αποτέλεσαν οι εργασίες
των Kyriazi et al., (2013) και Kornilios et al., (2014). Τα τάξα που χρησιμοποιήθηκαν για
την εύρεση των σημείων απόσχισης είναι τα τρία outgroups (Z. situla, H. gemonensis, E.
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quatuorlineata) του σετ δεδομένων. Σύμφωνα με τις παραπάνω εργασίες, ο μέσος χρόνος
διαφοροποίησης μεταξύ των τάξων Z. situla και Η. gemonensis ορίστηκε στα 45 εκ. χρ. πριν,
ενώ για τα είδη Z. situla, H. genomenis και E. quatuorlineata ορίστηκε ως μέσος χρόνος
ενδοειδικής διαφοροποίησης τα 1,6, 0,9 και 3,5 εκ. χρ. πριν αντίστοιχα. Σε όλες τις
περιπτώσεις το σ (Sigma – τυπική απόκλιση) ορίστηκε στο 1. Τα μοντέλα νουκλεοτιδικής
υποκατάστασης που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση εκτιμήθηκαν μέσω του
προγράμματος PartitionFinder και παρουσιάζονται μαζί με τα partitions στον Πίνακα 3.4. Oι
εκ των προτέρων παράμετροι που ορίστηκαν στο BEAUti 2 ήταν οι εξής. Για την εκτίμηση
του μοριακού ρολογιού χρησιμοποιήθηκε το Χαλαρό Ασυσχέτιστο Λογαριθμοκανονικό
Ρολόι (Relaxed Clock Log Normal), ως μοντέλο σύμφυσης/σύγκλισης του δέντρου του
είδους (Multi Species Coalescent) ορίστηκε η διαδικασία Γέννησης-Εξαφάνισης (BirthDeath Process) και ως μοντέλο πληθυσμιακού μεγέθους, το γραμμικό με σταθερή ρίζα
(Piecewise Linear and constant root). Το σύνολο των δεδομένων χωρίστηκε στα επί μέρους
partitions και η ανάλυση έτρεξε για 100 *106 γενιές αποβάλλοντας το 10% αυτών ως
ασταθείς (burnin). Τα αποτελέσματα των διαφορετικών εκτελέσεων συνενώθηκαν με το
πρόγραμμα LogCombiner v2.4.7 (Bouckaert et al., 2014). Η σύγκλιση αξιολογήθηκε με το
λογισμικό Tracer με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην ανάλυση BI. Από τα δέντρα των
ειδών επιλέχθηκε εκείνο του οποίου οι κλάδοι παράγουν το μέγιστο γινόμενο εκ των
υστέρων πιθανοτήτων (maximum clade credibility tree) μέσω του λογισμικού TreeAnnotator
v2.4.6. Τέλος, υπολογίστηκε η ηλικία κάθε κόμβου από τη μέση τιμή της στο σύνολο των
δέντρων (Mean heights) και το 95% διάστημα της υψηλότερης πυκνότητας των εκ των
υστέρων πιθανοτήτων (95% highest posterior densities, HPD). Το τελικό δέντρο (δέντρο με
χρόνους απόσχισης και 95% επίπεδο εμπιστοσύνης) εκτιμήθηκε στο TreeAnnotator v.1.8.3
(Drummond & Rambaut, 2012). Το δέντρο οπτικοποιήθηκε με το FigTree v1.3.1 (Rambaut,
2009).

2.5.4

Ανάλυση οριοθέτησης ειδών με βάση τη θεωρία της σύμφυσης –
Bayesian Phylogenetics and Phylogeography (BP&P)

Η ανάλυση οριοθέτησης ειδών πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας την Bayesian
μέθοδο BP&P v.3.4 (Young, 2018) με τα δεδομένα αλληλουχιών των 8 μοριακών δεικτών να
θεωρούνται 7 ανεξάρτητα εξελισσόμενοι γενετικοί τόποι (mtDNA, BDNF, NKTR, RAG1,
RAG2, MC1R, PRLR), καθώς και μόνο για τα πυρηνικά γονίδια. Πιο συγκεκριμένα, το
πρόγραμμα ρυθμίστηκε να εκτελέσει την ανάλυση Α11 από τις 4 δυνατές επιλογές. Η
συγκεκριμένη ανάλυση κάνει εκτίμηση συνδυαστικά για το διαχωρισμό των ειδών και το
δέντρο των ειδών (species tree). Στο πρόγραμμα ορίστηκαν 13 εν δυνάμει εξελικτικοί
πληθυσμοί, με βάση τους κύριους κλάδους που προέκυψαν από τη μοριακή φυλογένεση για
το σετ δεδομένων που περιλαμβάνει όλα τα γονίδια, και 12 εν δυνάμει εξελικτικοί πληθυσμοί
για το πυρηνικό σετ δεδομένων που ήταν πολύ λιγότερο διαφοροποιημένο. Οι εκ των
προτέρων κατανομές για τις παραμέτρους θ (theta) και τ (tau) ορίστηκαν α = 3 β= 0,02, και α
= 3, β = 0,01 αντίστοιχα για το σετ δεδομένων των 8 μοριακών δεικτών και α = 3, β =
0,0002, α = 3, β = 0,01 αντίστοιχα για το πυρηνικό σετ δεδομένων. Το α ορίστηκε σε
χαμηλά επίπεδα ώστε η καμπύλη της κατανομής “inverse-gamma” να είναι «διάχυτη»
σύμφωνα με το εγχειρίδιο του BP&P, ενώ το β ορίστηκε με βάση τη μέση γενετική
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απόσταση των αλληλουχιών για το θ και με βάση το χρόνο διαχωρισμού και το μεταλλακτικό
ρυθμό για τη παράμετρο τ. Κάθε ανάλυση «έτρεξε» τουλάχιστον δύο φορές, δίνοντας
διαφορετικό εναρκτήριο αριθμό (seed number) κάθε φορά, για να επικυρωθεί η συνέπεια
μεταξύ των δύο «τρεξιμάτων». Ως αρχική τοπολογία δόθηκε το φυλογενετικό δέντρο που
βασίστηκε στην ομάδα δεδομένων με όλα τα γονίδια.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1 Εξαγωγή και αλληλούχιση δειγμάτων
Από τα 162 άτομα που συμπεριλήφθηκαν στη διαδικασία εξαγωγής γενετικού υλικού δεν
χρησιμοποιήθηκαν όλα στις φυλογενετικές αναλύσεις. Ο λόγος σχετίζεται με το γεγονός ότι
κάποια δείγματα ήταν πολύ παλιά και δεν έχουν συντηρηθεί σε βέλτιστες συνθήκες για
διατήρηση του γενετικού τους υλικού. Αυτό είχε ως συνέπεια την εξαγωγή ελλιπούς ποσότητας ή
κακής ποιότητας (π.χ. κατακερματισμένο) DNA, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει
πολλαπλασιασμός όλων των επιθυμητών γονιδίων ή να γίνεται κακής ποιότητας «διάβασμα» της
αλληλουχίας από τον αυτοματοποιημένο αλληλουχητή. Συνολικά αλληλουχήθηκαν με επιτυχία
148 άτομα C. austriaca για το 16S rRNA γονίδιο, 138 άτομα για το cyt b γονίδιο και 133
άτομα για το πυρηνικό γονίδιο BDNF. Για αυτά τα τρία γονίδια έγινε προσπάθεια
αλληλούχισης και για τα 162 άτομα του υπό μελέτη είδους. Για τα υπόλοιπα πυρηνικά
γονίδια, επιλέχθηκαν συγκεκριμένα άτομα με κριτήριο την όσο το δυνατόν καλύτερη
αντιπροσώπευση των κλάδων του μιτοχονδριακού δέντρου, όπως αυτό προέκυψε από τις
φυλογενετικές αναλύσεις (πληροφορίες για το ποια δείγματα συμπεριλαμβάνονται σε αυτές
στο Παράρτημα Ι). Από τα 65 άτομα που επιλέχθηκαν, καλής ποιότητας αλληλουχίες
πάρθηκαν και τελικά χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις για 55 άτομα για το Rag2, 49 για το
Rag1, 48 για το MC1R, 44 για το NKTR και 37 για το PRLR. Όσον αφορά τα δείγματα που
αφορούν τις εξωομάδες, για όλα έγινε πετυχημένη εξαγωγή, αλλά δεν έδωσαν όλα
αλληλουχίες για όλα τα γονίδια, συνεπώς σε κάθε ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι εξωομάδες
με τη μεγαλύτερη αντιπροσώπευση σε γονίδια. (Παράρτημα I).

3.2 Μήκος αλληλουχιών και νουκλεοτιδική σύσταση

3.2.1 16S rRNA
Το μήκος των αλληλουχιών του γονίδιου 16S rRNA για τα 148 άτομα κυμάνθηκε από
336 έως 508 βάσεις. Από τις 508 θέσεις οι 68 ήταν πολυμορφικές (~13,3%), ενώ
πληροφοριακές υπό το κριτήριο της φειδωλότητας
οι 48/508 (~9,44%). Η μέση
νουκλεοτιδική σύσταση των 161 αλληλουχιών που χρησιμοποιήθηκαν για το 16S γονίδιο
είναι 23,4% Θυμίνη (Τ), 21% Κυτοσίνη (C), 38,1 % Αδενίνη (Α) και 17,4% Γουανίνη (G).

3.2.2 Κυτόχρωμα β (cyt b)
Το μήκος των αλληλουχιών του cyt b ήταν 373 βάσεις για τα 134 δείγματα που
χρησιμοποιήθηκαν στις φυλογενετικές αναλύσεις. Το ποσοστό των πολυμορφικών θέσεων
ήταν 125/373 (~33,5%), ενώ το ποσοστό των πληροφοριακών υπό το κριτήριο της
φειδωλότητας ήταν 82/373 (~22%). H μέση νουκλεοτιδική σύσταση των 134 αλληλουχιών
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που χρησιμοποιήθηκαν για το cyt b γονίδιο είναι 28,7% Θυμίνη (Τ), 27,9% Κυτοσίνη (C),
30,3% Αδενίνη (Α) και 13,1% Γουανίνη (G).

3.2.3 BDNF
Το μήκος των αλληλουχιών του γονιδίου BDNF ήταν 624 βάσεις για τα 122 δείγματα
που χρησιμοποιήθηκαν στις φυλογενετικές αναλύσεις. Το ποσοστό των πολυμορφικών
θέσεων ήταν 15/624 (~2,4%) ενώ το ποσοστό των πληροφοριακών υπό το κριτήριο της
φειδωλότητας ήταν 2/624 (~0,3%). H μέση νουκλεοτιδική σύσταση των 122 αλληλουχιών
που χρησιμοποιήθηκαν για το BDNF γονίδιο είναι 22,4% Θυμίνη (Τ), 22,9% Κυτοσίνη (C),
28,2% Αδενίνη (Α) και 26,4% Γουανίνη (G).

3.2.4 Rag2
Το μήκος των αλληλουχιών του γονιδίου Rag2 ήταν 336 βάσεις για τα 53 δείγματα
που χρησιμοποιήθηκαν στις φυλογενετικές αναλύσεις. Το ποσοστό των πολυμορφικών
θέσεων ήταν 6/336 (~1,7%), ενώ το ποσοστό των πληροφοριακών υπό το κριτήριο της
φειδωλότητας ήταν 0/336. H μέση νουκλεοτιδική σύσταση των 53 αλληλουχιών που
χρησιμοποιήθηκαν για το Rag2 γονίδιο είναι 26,5% Θυμίνη (Τ), 17,5% Κυτοσίνη (C), 33,9%
Αδενίνη (Α) και 22,1% Γουανίνη (G).

3.2.5 Rag1
Το μήκος των αλληλουχιών του γονιδίου Rag1 ήταν 743 βάσεις για τα 44 δείγματα
που χρησιμοποιήθηκαν στις φυλογενετικές αναλύσεις. Το ποσοστό των πολυμορφικών
θέσεων ήταν 12/743 (~1,6%), ενώ το ποσοστό των πληροφοριακών υπό το κριτήριο της
φειδωλότητας ήταν 4/743 (~0,5%). H μέση νουκλεοτιδική σύσταση των 44 αλληλουχιών που
χρησιμοποιήθηκαν για το Rag1 γονίδιο είναι 25,4% Θυμίνη (Τ), 20,3% Κυτοσίνη (C), 33,6%
Αδενίνη (Α) και 20,7% Γουανίνη (G).

3.2.6 MC1R
Το μήκος των αλληλουχιών του γονιδίου MC1R ήταν 586 βάσεις για τα 42 δείγματα
που χρησιμοποιήθηκαν στις φυλογενετικές αναλύσεις. Το ποσοστό των πολυμορφικών
θέσεων ήταν 14/586 (~2,4%), ενώ το ποσοστό των πληροφοριακών υπό το κριτήριο της
φειδωλότητας ήταν 3/586 (~0,5%). H μέση νουκλεοτιδική σύσταση των 42 αλληλουχιών που
χρησιμοποιήθηκαν για το MC1R γονίδιο είναι 27,1% Θυμίνη (Τ), 32,3% Κυτοσίνη (C),
18,2% Αδενίνη (Α) και 22,4% Γουανίνη (G).
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3.2.7 NKTR
Το μήκος των αλληλουχιών του γονιδίου NKTR ήταν 462 βάσεις για τα 42 δείγματα
που χρησιμοποιήθηκαν στις φυλογενετικές αναλύσεις. Το ποσοστό των πολυμορφικών
θέσεων ήταν 4/462 (~0,8%), ενώ το ποσοστό των πληροφοριακών υπό το κριτήριο της
φειδωλότητας ήταν 1/462 (~0,2%). H μέση νουκλεοτιδική σύσταση των 42 αλληλουχιών που
χρησιμοποιήθηκαν για το NKTR γονίδιο είναι 16,9% Θυμίνη (Τ), 24,7% Κυτοσίνη (C), 32%
Αδενίνη (Α) και 26,4% Γουανίνη (G).

3.2.8 PRLR
Το μήκος των αλληλουχιών του γονιδίου PRLR ήταν 588 βάσεις για τα 37 δείγματα
που χρησιμοποιήθηκαν στις φυλογενετικές αναλύσεις. Το ποσοστό των πολυμορφικών
θέσεων ήταν 14/588 (~2,3%), ενώ το ποσοστό των πληροφοριακών υπό το κριτήριο της
φειδωλότητας ήταν 9/588 (~1,5%). H μέση νουκλεοτιδική σύσταση των 37 αλληλουχιών που
χρησιμοποιήθηκαν για το PRLR γονίδιο είναι 34,3% Θυμίνη (Τ), 22,5% Κυτοσίνη (C),
19,3% Αδενίνη (Α) και 23,9% Γουανίνη (G).

3.2.9 Συνδυασμός μιτοχονδριακών γονιδίων
Στη σύνδεση των 2 μιτοχονδριακών γονιδίων σχηματίζονται αλληλουχίες μήκους 881
βάσεων, καθώς κάποιες αλληλουχίες κόπηκαν στις άκρες (trimmed) για να μπορέσει να γίνει
η σύνδεση. Χρησιμοποιήθηκαν 165 (οι 4 από εξωομάδες) αλληλουχίες από το γονίδιο 16S
rRNA και 138 από το γονίδιο cyt b (οι 4 από εξωομάδες). Το κομμάτι που αποκόπηκε δεν
ήταν πληροφοριακό. To ποσοστό των πολυμορφικών θέσεων για τα υπό μελέτη τάξα είναι
193/881 (~21,9%), ενώ των πληροφοριακών είναι 130/881 (~14,7%).

3.2.10 Συνδυασμός όλων των γονιδίων (μιτοχονδριακών & πυρηνικών)
Στο τελικό σετ δεδομένων που συμπεριλάμβανε όλα τα γονίδια, σχηματίστηκαν
αλληλουχίες μήκους 4048 βάσεων. Οι αλληλουχίες των γονίδιων που χρησιμοποιήθηκαν στις
περεταίρω φυλογενετικές αναλύσεις ορίστηκαν με βάση τις κοινές αλληλουχίες με το 16S
rRNA γονίδιο, καθώς αυτό είχε τα περισσότερα τάξα. Αυτό έγινε για την αποφυγή
υπολογιστών προβλημάτων που θα οδηγούσαν σε λανθασμένα μήκη κλάδων. Έτσι προέκυψε
ένα σετ δεδομένων που περιλάμβανε συνολικά 123 αλληλουχίες από το 16S rRNA γονίδο,
100 αλληλουχίες από το cyt b και 122 από το BDNF. Από τα υπόλοιπα πυρηνικά γονίδια
χρησιμοποιήθηκαν αλληλουχίες που αντιπροσώπευαν τους κλάδους του δέντρου, συνεπώς
ήταν σαφώς λιγότερες. Συγκεκριμένα 50 από το Rag2, 42 από το Rag1, 40 από το MC1R,
39 από το ΝΚΤR και 35 από το γονίδιο PRLR. Σε αυτές προστέθηκαν και 3 αλληλουχίες
που αντιπροσώπευαν τις 3 εξωόμαδες (Ζ. situla, H. gemonensis, E. quatuorlineata).
Το ποσοστό των πολυμορφικών θέσεων στο συνολικό σετ δεδομένων ήταν 277/4048
(~6.8%), ενώ των πληροφοριακών ήταν 133/4048 (~3,3%).
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3.3 Εκτίμηση Γενετικών Αποστάσεων

3.3.1 16S rRNA
Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των αλληλουχιών του γονιδίου 16S rRNA που
εκτιμήθηκαν με βάση το μοντέλο Tamura & Nei, κυμαίνονταν από 0% έως 3% για τις υπό
μελέτη αλληλουχίες με μέση τιμή 1,8%. Σε γενικές γραμμές η διαφοροποίηση κοντινών
πληθυσμών είναι 0%, ενώ μικρή διαφοροποίηση υπάρχει στη σύγκριση ατόμων
απομακρυσμένων πληθυσμών (π.χ. η απόσταση ατόμων από την Ιβηρική με άτομα από την
κεντρική Ευρώπη είναι περίπου στο 3%) (Πίνακας 3.1). Στις αλληλουχίες
συμπεριλαμβάνονται και αυτές από τη γενετική βιβλιοθήκη Genbank.

Πίνακας 3.1 Οι εκτιμώμενες γενετικές αποστάσεις μεταξύ των ομάδων με βάση τη γεωγραφική προέλευση
για το 16S rRNA (outgroup E. quatuorlineata). Στη διαγώνιο σε παρένθεση οι τιμές που αντιπροσωπεύουν
την εντός των ομάδων διαφοροποίηση.
Περιοχές
Balkans

(1%)

Anatolia

3%

(2%)

Central_Europe

2%

2%

(1%)

Iberian

3%

3%

3%

(2%)

East_Europe

3%

2%

3%

2%

(0%)

North_Europe

2%

2%

1%

3%

2%

(0%)

Italy

2%

2%

2%

2%

2%

3%

(3%)

E._quatuorlineata

8%

8%

8%

9%

10%

9%

9%

3.3.2 Κυτόχρωμα β (cyt b)
Oι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των αλληλουχιών του γονιδίου του cyt b που
εκτιμήθηκαν με βάση το μοντέλο Tamura & Nei, κυμαίνονταν από 0% έως 9% για τις υπό
μελέτη αλληλουχίες με μέση τιμή 4,4%. Kαι εδώ σε γενικές γραμμές η διαφοροποίηση
κοντινών ή ίδιων πληθυσμών είναι 0%, ενώ μεγαλύτερη διαφοροποίηση υπάρχει στη
σύγκριση ατόμων απομακρυσμένων πληθυσμών (π.χ η απόσταση ατόμων από την Ιταλία με
άτομα από την βόρεια Ευρώπη είναι περίπου στο 9%) (Πίνακας 3.2). Όπως ήταν
αναμενόμενο το cyt b εμφανίζει σε γενικές γραμμές μεγαλύτερη διαφοροποίηση από το 16S
rRNA. Στις αλληλουχίες συμπεριλαμβάνονται και αυτές από τη γενετική βιβλιοθήκη
Genbank.
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3.3.3 Πυρηνικά γονίδια (BDNF, MC1R, PRLR, RAG1, RAG2, NKTR)
Τα πυρηνικά γονίδια, είναι περισσότερο συντηρημένα σε σύγκριση με τα
μιτοχονδριακά, γεγονός που αντανακλάται στις μικρές γενετικές αποστάσεις. Οι αποστάσεις
μεταξύ των ομάδων με βάση τη γεωγραφική προέλευση, για όλα τα πυρηνικά γονίδια, είναι
κάτω από 1% ακόμα και σε σχέση με τις εξωομάδες και για αυτό το λόγο δεν
παρουσιάζονται αναλυτικά. Ο μέσος όρος των ανά ζεύγος γενετικών αποστάσεων για κάθε
γονίδιο όσον αφορά το σύνολο των ατόμων της C. austriaca φαίνεται στον Πίνακα 3.3.
Πίνακας 3.2 Οι εκτιμώμενες γενετικές αποστάσεις μεταξύ των ομάδων με βάση τη γεωγραφική
προέλευση για το cyt b (outgroup E. quatuorlineata). Στη διαγώνιο σε παρένθεση οι τιμές που
αντιπροσωπεύουν την εντός των ομάδων διαφοροποίηση.
Περιοχές

Balkan

(2%)

Anatolia

4%

(3%)

Central_Europe

5%

6%

(3%)

East_Europe

5%

4%

5%

(0%)

North_Europe

6%

7%

2%

6%

(1%)

Italy

5%

6%

8%

6%

9%

(1%)

Iberian

6%

6%

7%

7%

8%

6%

(7%)

E._quatuorlineata

17%

17%

18%

17%

20%

16%

17%

Πίνακας 3.3 Μέσος όρος ανά ζεύγος γενετικών αποστάσεων για τα πυρηνικά γονίδια.

Γονίδιο

Μ.ο PW distances

BDNF

0,1%

RAG2

0,1%

RAG1

0,2%

MC1R

0,3%

NKTR

0,1%

PRLR

0,4%
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3.4 Φυλογενετικές αναλύσεις

3.4.1 Επιλογή καταλληλότερου μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης
Όσον αφορά το σετ δεδομένων με τα δύο μιτοχονδριακά γονίδια, για την ανάλυση
μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood) για όλα τα μέρη (partitions) επιλέχτηκε το
μοντέλο GTR+G [(Πίνακας 3.4 (a)]. Πρέπει να αναφερθεί ότι στο λογισμικό RAxMl η
επιλογή γίνεται μόνο ανάμεσα στα μοντέλα GTR, GTR + G και GTR + I. Αντιθέτως για το
λογισμικό MrBayes που εκτελεί την ανάλυση με βάση τη μπεϋζιανή συμπερασματολογία
(Bayesian Inference) η επιλογή μοντέλου γίνεται ανάμεσα σε 24 μοντέλα νουκλεοτιδικής
υποκατάστασης από το PartitionFinder. Για τα 3 υποσύνολα που χωρίστηκαν τα δεδομένα
μας επιλέχθηκαν τα μοντέλα GTR + I + G, K80+G και GTR +G [Πίνακας 3.4 (b)].
Για το δέντρο των ειδών (species tree), ορίστηκαν 3 υποσύνολα (partitions) στα
δεδομένα από το πρόγραμμα PartitionFinder, όπου το πρώτο συμπεριλάμβανε τα
μιτοχονδριακά γονίδια υπό το μοντέλο HKY+I+G+X, ενώ τα άλλα δύο συμπεριλάμβαναν τα
πυρηνικά γονίδια υπό τα μοντέλα HKY+I+G+X και TRN+I+G+X [Πίνακας 3.4 (c)].

Πίνακας 3.4 Υποσύνολα partitions και μοντέλο νουκλεοτιδικής υποκατάστασης που επιλέχτηκε μέσω του
προγράμματος PartitionFinder 2. a) Για την ανάλυση Maximum Likelihood, b) Για την ανάλυση Bayesian
Inference c) Για την ανάλυση BEAST.

a) Subset
1
2
3

Best Model
GTR+G
GTR+G
GTR+G

# sites
633
124
124

Partition names
cytb_pos1, 16S
cytb_pos2
cytb_pos3

b) Subset
1
2
3

Best Model
GTR+I+G
K80+G
GTR+G

# sites
508
249
124

Partition names
16S
cytb_pos2, cytb_pos1
cytb_pos3

c) Subset
1
2
3

Best Model
HKY+I+G+X
HKY+I+G+X
TRN+I+G+X

# sites
709
2165
1174

Partition names
16S, cytb
rag2, rag1, NKTR, bdnf
MC1R, PRLR

3.4.2 Μιτοχονδριακό γονιδιακό δέντρο και γονιδιακό δέντρο όλων των
γονιδίων.
Τα αποτελέσματα της συνδυασμένης φυλογενετικής ανάλυσης για τα δύο
μιτοχονδριακά γονίδια έδειξαν την ομαδοποίηση σε 5 κύριους κλάδους για δείγματα που
είναι μέσα ή κοντά στα Βαλκάνια (Balkan Clades), σε 2 κλάδους τα δείγματα από την
Τουρκία, σε 1 κύριο κλάδο τα δείγματα από τη Νοτιοδυτική Ευρώπη (Western Clade), σε 1
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κλάδο τα δείγματα της κεντρικής Ευρώπης που ομαδοποιούνται μαζί με αυτά της βόρειας
Ευρώπης (Central European Clade), ενώ ξεχωριστό κλάδο αποτελούν τα δείγματα από την
ανατολική Ευρώπη μαζί με την Αρμενία, τη Γεωργία και την Ανατολική Τουρκία (Eastern
Clade) (Εικόνα 3.1). Αν και η τοπολογία είναι η ίδια για τις αναλύσεις Μπεϋζιανής
Συμπερασματολογίας (ΒΙ) και Μέγιστης Πιθανοφάνειας (ML), δεν υπάρχει επαρκής
στατιστική υποστήριξη για καμία από τις δύο αναλύσεις για τη σχετική θέση των κλάδων
μεταξύ τους. Παρ’ όλα αυτά μέσα στους κλάδους την ανατολικής Ευρώπης (Eastern Clade),
της δυτικής Ευρώπης (Western Clade) και της Ανατολίας (Anatolia Clades) υπάρχει σαφής
γενετική δομή με την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών μονοφυλετικών ομάδων (Εικόνα 3.2).
Συγκεκριμένα, ο Δυτικός Κλάδος που συμπεριλαμβάνει όλες τις αλληλουχίες που πάρθηκαν
από τη δημοσίευση των Santos et al., (2008), καθώς και κάποιες πρωτότυπες, αποτελεί μία
μονοφυλετική ομάδα, με σαφή εσωτερική δομή. Το ίδιο ισχύει και για τον Ανατολικό Κλάδο,
ο οποίος χωρίζεται σε 2 κυρίως υποκλάδους που αποτελούν μονοφυλετικές ομάδες. Ο
πρώτος εξ αυτών (Eastern Subclade 1) περιλαμβάνει 2 μονοφυλετικές ομάδες: μία με τα
δείγματα της Αρμενίας και μία με δείγματα της ανατολικής Τουρκίας που προέρχονται από
τις κοντινότερες στην Αρμενία επαρχίες. Ο άλλος (Eastern Subclade 2) περιλαμβάνει
απλότυπους από τη Λετονία, τη Ρωσία, την Κριμαία και τη Γεωργία.
Όσον αφορά τους 2 κλάδους που περιλαμβάνουν τη μεγάλη πλειοψηφία των
αλληλουχιών από την Τουρκία (Anatolia Clades, Εικόνα 3.2), παρουσιάζουν την εξής
τοπολογία. Ο ένας κλάδος περιλαμβάνει τα δείγματα από βορειοανατολική Ανατολία,
κεντρική Ανατολία και βορειοδυτική Τουρκία (Anatolia Clade 1), τα οποία χωρίζονται σε
εσωτερικούς υποκλάδους καλά στατιστικά υποστηριγμένους, ενώ ο δεύτερος κλάδος
(Anatolia Clade 2) περιλαμβάνει τα δείγματα της ανατολικής Ανατολίας.
Οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσιάζουν την εικόνα «χτενιού» με ελάχιστη έως καθόλου
εσωτερική δομή (Balkan Clades & Central Europe Clade).
Σε αντίθεση με το μιτοχονδριακό δέντρο, το γονιδιακό δέντρο (Εικόνα 3.3) που
προέκυψε από την ένωση όλων των γονιδίων ομαδοποιεί τους 3 από τους 5 κλάδους των
Βαλκανίων. Ως ξεχωριστός κλάδος προκύπτει αυτός που περιλαμβάνει τις αλληλουχίες από
τα κεντρικά και βόρεια Βαλκάνια (Balkan Clades 2 στην Εικόνα 3.1) και αυτός με το δείγμα
Turkey_30 που στο μιτοχονδριακό δέντρο ομαδοποιούταν μαζί με μια αλληλουχία από τη
Βουλγαρία (ανάμεσα στο Balkan Clades 2 και Western Clade στην Εικόνα 3.1). Επίσης, αν
και οι επιμέρους ομαδοποιήσεις των δειγμάτων είναι ακριβώς οι ίδιες με το μιτοχονδριακό
δέντρο, στο δέντρο όλων των γονιδίων υπάρχει διαφορετική τοπολογία μεταξύ των κλάδων,
καθώς φαίνεται πως πρώτα διαφοροποιείται ο κλάδος από την ανατολική Ανατολία και μετά
ο κλάδος της Τουρκίας, σε αντίθεση με το μιτοχονδριακό δέντρο όπου πρώτα
διαφοροποιούνταν οι βαλκανικοί κλάδοι. Οι σχέσεις μεταξύ των 2 πλέον μεγάλων
βαλκανικών κλάδων, του κλάδου της κεντρικής/βόρειας Ευρώπης καθώς και των κλάδων της
ανατολικής και δυτικής Ευρώπης παραμένουν άλυτες, αν και ο κάθε ένας από αυτούς
φαίνεται να αποτελεί μονοφυλετική ομάδα.
Όσον αφορά την τοπολογία εντός των κλάδων, αυτή είναι ταυτόσημη με αυτή του
μιτοχονδριακού δέντρου. Στην κεντρική/βόρεια Ευρώπη υπάρχει η εικόνα του «χτενιού»
όπου δεν υπάρχει καμία δομή εντός του κλάδου. Στα Βαλκάνια, εντός του κλάδου των
νοτίων Βαλκανίων (Balkan Clades 1 στην Εικόνα 3.3) βρίσκονται 3 υποκλάδοι. Ο πρώτος
περιλαμβάνει όλες τις αλληλουχίες από την Αλβανία και 3 από τις 4 αλληλουχίες του
Μαυροβουνίου. Ο δεύτερος και μεγαλύτερος υποκλάδος περιλαμβάνει αλληλουχίες από
Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ, Τσεχία και Ρουμανία χωρίς ωστόσο αυτές να έχουν
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κάποια ιδιαίτερη δομή. Οι μόνες αλληλουχίες εντός αυτού του κλάδου που φαίνονται πιο
συγγενικές και σχηματίζουν επιμέρους ομάδες είναι οι αλληλουχίες από το βουνό Όσσα στη
Θεσσαλία, τρεις αλληλουχίες από τη Βουλγαρία και 2 αλληλουχίες από το όρος Σβόνη αλλά
όχι με άριστη στατιστική υποστήριξη στην τελευταία περίπτωση. Ο τρίτος βαλκανικός
κλάδος, όπως και στο μιτοχονδριακό δέντρο, περιλαμβάνει τις 3 αλληλουχίες της
Πελοποννήσου (Greece_79, Greece_80, Greece_81).
Μεταξύ των αναλύσεων Μέγιστης Πιθανοφάνειας (RAxML) και Μπεϋζιανής
Συμπερασματολογίας (Mr Bayes), υπήρξαν διαφορές στην τοπολογία. Αυτές οι διαφορές
αφορούσαν τη σχετική θέση των κλάδων μεταξύ τους, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η θέση των
αλληλουχιών μέσα σε αυτούς. Η τοπολογία της ανάλυσης Μέγιστης Πιθανοφάνειας είναι
ίδια με αυτή του δέντρου των ειδών (Εικόνα 3.4), παρ’ όλα αυτά η στατιστική υποστήριξη
για τις θέσεις των κλάδων είναι πολύ μικρή, συνεπώς ενδέχεται η θέση τους να είναι
αποτέλεσμα τυχαιότητας. Για αυτό το λόγο επιλέγεται εδώ να παρουσιαστεί το δέντρο της
Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας με την προσθήκη των τιμών των bootstraps από την
ανάλυση Μέγιστης Πιθανοφάνειας.

Εικόνα 3.1 Οι κλάδοι στο μιτοχονδριακό συναινετικό δέντρο όπως προκύπτουν από την ανάλυση της
Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας. Ως στατιστική υποστήριξη δίνεται η εκ των υστέρων πιθανότητα από τη
ΒΙ ανάλυση, καθώς και τα bootstraps (>60) από την ανάλυση Μέγιστης Πιθανοφάνειας.
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Εικόνα 3.2 Οι κλάδοι που παρουσιάζουν εσωτερική δομή στο μιτοχονδριακό συναινετικό δέντρο. Ως
στατιστική υποστήριξη δίνεται η εκ των υστέρων πιθανότητα από τη ΒΙ ανάλυση.
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Εικόνα 3.3 Οι κλάδοι στο συναινετικό δέντρο όλων των γονιδίων όπως προκύπτουν από την ανάλυση της
Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας. Ως στατιστική υποστήριξη δίνεται η εκ των υστέρων πιθανότητα από τη
ΒΙ ανάλυση, καθώς και τα bootstraps (>60) από την ανάλυση Μέγιστης Πιθανοφάνειας. H αρίθμηση των
Βαλκανικών κλάδων ακολουθεί την αρίθμηση του μιτοχονδριακού δέντρου.

3.4.3 Μοριακή χρονολόγηση και δέντρο των ειδών
Για την κατασκευή του δέντρου των ειδών οι αλληλουχίες που χρησιμοποιήθηκαν
χωρίστηκαν σε δυνητικά διαφορετικές εξελικτικές οντότητες με βάση τους κλάδους που
προέκυψαν από τις αναλύσεις Μέγιστης Πιθανοφάνειας και Μπεϋζιανής
Συμπερασματολογίας. Επιπλέον, στην ίδια ανάλυση πραγματοποιήθηκε μοριακή
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χρονολόγηση ώστε να υπολογιστούν και οι χρόνοι απόκλισης αυτών των κλάδων. Με αυτό
τον τρόπο προέκυψαν 7 κύριες ομάδες που ονομάστηκαν Αρμενία, Τουρκία, Κριμαία,
ανατολική Ανατολία, Βαλκάνια, Κεντρική/Βόρεια Ευρώπη και Ιβηρική/Ιταλία, όπου σε κάθε
μία από αυτές περιλαμβάνονται αλληλουχίες από τις αντίστοιχες περιοχές. Αυτές οι ομάδες
όπως φαίνεται και παρακάτω σχηματίζουν 5 κλάδους που διαχωρίστηκαν μεταξύ τους κατά
το τέλος του Πλειοκαίνου και κατά τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου.
Πιο συγκεκριμένα, από την ανάλυση BEAST και το δέντρο των ειδών (Εικόνα 3.4)
προέκυψε ότι πρώτα υπήρξε διάσπαση μεταξύ δύο μεγάλων κλάδων. Ο πρώτος (Clade 1)
περιλαμβάνει τις ομάδες Αρμενία, Κριμέα και ανατολική Ανατολία, ενώ ο δεύτερος κλάδος
(Clade 2) περιλαμβάνει τις ομάδες Ιβηρική/Ιταλία, Τουρκία, Βαλκάνια και Κεντρική/Βόρεια
Ευρώπη, με το διαχωρισμό αυτό να έχει άριστη στατιστική υποστήριξη. Από τη μοριακή
χρονολόγηση προκύπτει ότι αυτοί οι δύο μεγάλοι κλάδοι διαχωρίστηκαν στο τέλος του
Μειοκαίνου/αρχές του Πλειοκαίνου και συγκεκριμένα πριν 5,35 εκατομμύρια χρόνια. Κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου που ονομάζεται Μεσσήνιο, στη Μεσόγειο υπήρξε έντονη
κλιματική αλλαγή καθώς είχαν κλείσει τα στενά του Γιβραλτάρ, οδηγώντας έτσι σε
εκτεταμένη ξηρασία την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου (κρίση αλατότητας Μεσσηνίου).
Εσωτερικά του Κλάδου 1 (Clade 1 στην Εικόνα 3.4) οι πληθυσμοί της Κριμαίας
διαχωρίζονται από τον υποκλάδο που περιλαμβάνει τον πληθυσμό της ανατολικής Τουρκίας
(Eastern Anatolia) και της Αρμενίας, πριν από 3,31 εκατομμύρια χρόνια (Πλειόκαινο) αλλά
με χαμηλή στατιστική υποστήριξη (0,62). Αντιθέτως, με σχετικά καλή στατιστική
υποστήριξη (0,92) διαχωρίζεται ο κλάδος της Αρμενίας από τον κλάδο της ανατολικής
Τουρκίας στα 1,4 εκατομμύρια χρόνια πριν (Πλειστόκαινο).
Όσον αφορά τον Κλάδο 2 (Clade 2 στην Εικόνα 3.4), πρώτα διαχωρίζεται ο
υποκλάδος που περιλαμβάνει τις αλληλουχίες από την Ιβηρική και την Ιταλία στα 4,31
εκατομμύρια χρόνια πριν, με χαμηλή όμως στατιστική υποστήριξη ως προς την τοπολογία
του σε σχέση με τους άλλους υποκλάδους. Στη συνέχεια, οι διαχωρισμοί του κλάδου της
Τουρκίας πρώτα, και μετέπειτα των Βαλκανίων από τον κλάδο της κεντρικής και βόρειας
Ευρώπης, λαμβάνουν χώρα κατά το Πλειστόκαινο και συγκεκριμένα πριν 2,1 και 0,59
εκατομμύρια χρόνια αντίστοιχα.

3.4.4

Ανάλυση οριοθέτησης ειδών με βάση τη θεωρία της σύμφυσης –
Bayesian Phylogenetics and Phylogeography (BP&P)

Δύο διαφορετικά αποτελέσματα προέκυψαν από την ανάλυση οριοθέτησης ειδών που
πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα BP&P, ανάλογα με την ομάδα δεδομένων που
χρησιμοποιούνταν κάθε φορά. Στην περίπτωση των πυρηνικών γονιδίων το αποτέλεσμα ήταν
το πρόγραμμα να αναγνωρίσει την ύπαρξη ενός ενιαίου είδους όπως φαίνεται στον Πίνακα
3.5. Αντιθέτως στο πλήρες σετ δεδομένων που περιείχε επιπλέον και τις μιτοχονδριακές
αλληλουχίες, το πρόγραμμα αναγνώρισε 13 εξελικτικές ομάδες.
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Εικόνα 3.4 Το δέντρο των ειδών (species tree) μαζί με τις τιμές μοριακής χρονολόγησης όπως προέκυψε
από την ανάλυση BEAST. Οι ξεθωριασμένες γραμμές σημαίνουν χαμηλή στατιστική υποστήριξη. Δίνονται
οι τιμές > 0.85 για την εκ των υστέρων πιθανότητα. Σε κύκλο το σημείο απόσχισης (calibration point) που
είχε δοθεί εκ των προτέρων στο πρόγραμμα για να κάνει την χρονολόγηση.

Πίνακας 3.5 Η εκ των υστέρων (P[i], όπου i ο αριθμός ειδών) και η εκ των προτέρων (prior[i]) πιθανότητα
για τον αριθμό ειδών που προέκυψαν από την ανάλυση BP&P. Αριστερά το αποτέλεσμα της ανάλυσης για
τα πυρηνικά γονίδια, ενώ δεξιά η ανάλυση για όλα τα γονίδια. Mε κόκκινο η στατιστικά σημαντικές τιμές.
Posterior probability for # of species
P[ 1] = 1.000000 prior[ 1] = 0.023997
P[ 1] = 0.000000 prior[ 1] = 0.018112
P[ 2] = 0.000000 prior[ 2] = 0.023997
P[ 2] = 0.000000 prior[ 2] = 0.018112
P[ 3] = 0.000000 prior[ 3] = 0.034281
P[ 3] = 0.000000 prior[ 3] = 0.025986
P[ 4] = 0.000000 prior[ 4] = 0.051422
P[ 4] = 0.000000 prior[ 4] = 0.039373
P[ 5] = 0.000000 prior[ 5] = 0.075779
P[ 5] = 0.000000 prior[ 5] = 0.059059
P[ 6] = 0.000000 prior[ 6] = 0.106091
P[ 6] = 0.000000 prior[ 6] = 0.085045
P[ 7] = 0.000000 prior[ 7] = 0.137294
P[ 7] = 0.000000 prior[ 7] = 0.114886
P[ 8] = 0.000000 prior[ 8] = 0.159359
P[ 8] = 0.000000 prior[ 8] = 0.142240
P[ 9] = 0.000000 prior[ 9] = 0.159359
P[ 9] = 0.000000 prior[ 9] = 0.156882
P[10] = 0.000000 prior[10] = 0.129005 P[10] = 0.000000 prior[10] = 0.148166
P[11] = 0.000000 prior[11] = 0.075418 P[11] = 0.000450 prior[11] = 0.112606
P[12] = 0.000000 prior[12] = 0.023997 P[12] = 0.037150 prior[12] = 0.061422

P[13] = 0.962400 prior[13] = 0.018112
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρούσα μελέτη αντιπροσωπεύει την πληρέστερη φυλογενετική μελέτη όσον
αφορά τον αριθμό γονιδίων σε συνδυασμό με τον αριθμό ατόμων και το εύρος κάλυψης της
κατανομής για το είδος C. austriaca, ενώ είναι και η πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης των
φυλογενετικών σχέσεων των πληθυσμών του είδους στην Ανατολία και την Ελλάδα. Μέχρι
σήμερα έχουν γίνει ελάχιστες μελέτες για το συγκεκριμένο είδος που να αφορούν τις σχέσεις
των πληθυσμών της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων σε σχέση με τους
κεντροευρωπαϊκούς και δυτικούς πληθυσμούς, οι οποίες βασίζονται σε 1 ή 2 μιτοχονδριακά
γονίδια. Στην παρούσα εργασία το πλήθος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν φαίνεται όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω- να επιβεβαιώνει την ύπαρξη τουλάχιστον 10 κλάδων,
οι οποίοι αναφέρονται σε 5 γεωγραφικές περιοχές. Οι φυλογενετικές αναλύσεις καθώς και η
μοριακή χρονολόγηση επιβεβαιώνουν τον πρόσφατο διαχωρισμό των πληθυσμών του είδους
κατά το Πλειόκαινο-Πλειστόκαινο, καθώς και τον ρόλο των μεσογειακών χερσονήσων και
του Καυκάσου ως καταφύγια για το συγκεκριμένο είδος κατά τους παγετώνες του
Πλειστοκαίνου. Επίσης, προκύπτουν στοιχεία που δείχνουν την ύπαρξη τουλάχιστον 2
άγνωστων μέχρι σήμερα καταφυγίων στα Βαλκάνια και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές του
Μαυροβουνίου και της Πελοποννήσου.

4.1 Βαθμός γενετικής διαφοροποίησης

Η διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων πληθυσμών της C. austriaca (ενδοειδική
διαφοροποίηση) για τα 2 μιτοχονδριακά γονίδια δεν διαφέρει ιδιαίτερα από αντίστοιχες
μελέτες σε άλλα φίδια της οικογένειας των κολουβρίδων (Guicking et al, 2006; Rato et al.,
2009; Mezzasalma et al., 2015).
Συγκεκριμένα όσον αφορά το γονίδιο 16S rRNA η μέση τιμή μεταξύ των ατόμων
ήταν 1,8% ενώ μεταξύ των διαφόρων γκρουπ η διαφοροποίηση βρέθηκε της τάξης 2-3%.
Μέσα στα γκρουπ η διαφοροποίηση ήταν μεταξύ 0-2% με εξαίρεση το γκρουπ της Ιταλίας
που είχε διαφοροποίηση 3% . Οι ελαφρώς πιο υψηλές τιμές που εμφανίζουν τα γκρουπ της
Ιβηρικής και της Ιταλίας όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.1 οφείλονται στο ότι σε αυτά
συμπεριλαμβάνονται αλληλουχίες από το υποείδος C. a. acutirostris στην πρώτη περίπτωση
και πιθανότατα από το φερόμενο ως υποείδος C. a. fitzingeri στη δεύτερη περίπτωση,
στοιχείο που δείχνει πως αυτός ο διαχωρισμός ίσως επιβεβαιώνεται και γενετικά. Ειδικά
στην περίπτωση της Ιβηρικής είναι γνωστό από προηγούμενες εργασίες (Santos et al., 2008;
Llorente et al., 2012), ότι η C. austriaca εμφανίζει γενετική ποικιλομορφία και ότι υπάρχει
ξεκάθαρη γενετική δομή εντός του Ιβηρικού πληθυσμού με την C a. acutirostris να αποτελεί
ξεχωριστή γενεαλογική γραμμή. Από την άλλη στην περίπτωση της Ιταλίας ο μικρός αριθμός
δειγμάτων (2) δεν επιτρέπει ακόμα ασφαλή συμπεράσματα.
Όσον αφορά το γονίδιο του cyt b μεταξύ των ομάδων η διαφοροποίηση ήταν μεταξύ
4-9%. Οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ των ατόμων της Ιβηρικής
και της Ιταλίας σε σχέση με τις αλληλουχίες από τη βόρεια Ευρώπη (Σουηδία-Φινλανδία)
ενώ η μικρότερη μεταξύ της ομάδας της κεντρικής σε σχέση με την ομάδα της βόρειας
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Ευρώπης. Εντός των ομάδων η διαφοροποίηση ήταν σαφώς μικρότερη 0-3% με εξαίρεση την
ομάδα της Ιβηρικής που είχε 7% διαφοροποίηση. Η τόσο μεγάλη διαφοροποίηση εντός της
ομάδας της Ιβηρικής οφείλεται στην ύπαρξη αλληλουχιών που αντιπροσωπεύουν τους
διακριτούς πληθυσμούς της C. austriaca στην περιοχή, οι οποίοι παρουσιάζουν σαφή
γενετική δομή (Santos et al., 2008) κάτι που επιβεβαιώνεται και από την παρουσία του
υποείδους C. a. acutirostris όπως είπαμε παραπάνω. Όσον αφορά τις υπόλοιπες τιμές των
γενετικών αποστάσεων τόσο μεταξύ όσο και μέσα στις ομάδες, η διαφοροποίηση είναι
ανάλογη με τάξα που έχουν μελετηθεί σε άλλες εργασίες, όπως τα φίδια Vipera ammodytes
(Ursenbacher et al., 2008), Hierophis viridiflavus (Rato et al., 2009) και H. gemonensis
(Kyriazi et al.,2013), ενώ αντίστοιχες διαφορές στις γενετικές αποστάσεις έχουν
χρησιμοποιηθεί ακόμη και για το διαχωρισμό συγγενικών τάξων. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα είναι τα είδη Vipera ursinii/renardi (Gvoždík et al., 2012), είδη μέσα στο
γένος Zamenis (Jandzik, Avci & Gvoždík, 2013) και το σύμπλεγμα τάξων Natrix natrix
(Kindler et al., 2013, 2017), όπου γενετικές αποστάσεις της τάξεως του 9% αποτέλεσαν λόγο
διαχωρισμού ειδών.
Για τα πυρηνικά γονίδια οι γενετικές αποστάσεις εκτιμήθηκαν ανά γονίδιο, καθώς
ήταν εξαιρετικά μικρές, τόσο που δεν θα μπορούσε να εξαχθεί κάποιο άλλο εξελικτικό
συμπέρασμα πέρα από το ότι οι πληθυσμοί της C. austriaca είναι τόσο πρόσφατα
διαχωρισμένοι ώστε να μην μπορούν να διαχωριστούν με βάση τα πυρηνικά γονίδια, καθώς
λόγο συντήρησής τους είναι κατάλληλοι δείκτες για τη διερεύνηση βαθύτερων της παρούσης
φυλογενετικών διεργασιών. Οι μεγαλύτερες ανά ζεύγος γενετικές αποστάσεις βρέθηκαν για
το γονίδιο PRLR (0,4%) και για το γονίδιο MC1R (0,3%) και προτείνονται ως τα πιο
πληροφοριακά μεταξύ των χρησιμοποιηθέντων πυρηνικών γονιδίων όσον αφορά
φυλογενέσεις σχετικά πρόσφατων διαχωρισμένων τάξων. Το γονίδιο PRLR κωδικοποιεί την
πρωτεΐνη υποδοχέα της προλακτίνης και έχει χρησιμοποιηθεί σε φυλογενετική έρευνα για τα
H. viridiflavus και H. gemonensis (Mezzasalma et al., 2015) ενώ το γονίδιο MC1R παίζει
ρόλο στο χρωματισμό του δέρματος, έναν χαρακτήρα με αρκετή φαινοτυπική πλαστικότητα
στα ερπετά. Τα υπόλοιπα πυρηνικά γονίδια είναι πολύ συντηρημένα (Rag1, Rag2, NKTR,
BDNF).
Οι μεγαλύτερες τιμές στο βαθμό γενετικής διαφοροποίησης στο cyt b σε σχέση με το
γονίδιο του 16S rRNA είναι λογικές καθώς το cyt b εξελίσσεται ταχύτερα, συνεπώς μπορεί
να εμφανίζει μεγαλύτερες διαφορές σε τάξα που δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό
διαφοροποίησης. Οι προαναφερθείσες γενετικές αποστάσεις και οι διακυμάνσεις τους, τόσο
μιτοχονδριακές όσο και πυρηνικές, εξηγούνται από τη συνεχή κατανομή του είδους, τους
χρόνους απόσχισης των πληθυσμών καθώς και από τις γεωλογικές διακυμάνσεις της
περιοχής εξάπλωσης όπως θα αναλυθεί παρακάτω. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και το
γεγονός ότι υπάρχουν μόνο δύο υποείδη σε όλο το φάσμα της κατανομής της C. austriaca
ήταν στοιχεία τα οποία υποδείκνυαν ότι ενδοειδικά δεν υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη γενετική
διαφοροποίηση, σε σημείο τουλάχιστον που να υποδεικνύει άμεσα την αναθεώρηση της
ταξινομικής του είδους, κάτι που επαληθεύεται από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης,
καθώς και από προηγούμενες μελέτες (Jablonka et al. 2015; Galarza et al., 2014). Παρ’ όλα
αυτά η γενετική ποικιλομορφία εμφανίζεται σαφώς μεγαλύτερη από τη μορφολογική, καθώς
φαίνεται πως υπάρχουν διαφορετικές εξελικτικές ομάδες κατά μήκος της κατανομής του
είδους που ενίοτε είναι αρκετά απομακρυσμένες, όπως για παράδειγμα η Ιβηρική με την
Αρμενία.
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4.2 H Φυλογένεση του είδους C. austriaca

Δέκα βασικοί κλάδοι προκύπτουν από τις φυλογενετικές αναλύσεις που έγιναν για τις
δύο ομάδες δεδομένων (μιτοχονδριακά γονίδια και μιτοχονδριακά μαζί με πυρηνικά γονίδια),
που αντιπροσωπεύουν πέντε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές (Εικόνα 4.1). Οι αναλύσεις ML
και ΒΙ εμφάνισαν πανομοιότυπη τοπολογία όσον αφορά τα γονιδιακά δέντρα των 2
διαφορετικών σετ δεδομένων (μιτοχονδριακό και όλων των γονιδίων), τουλάχιστον όσον
αφορά την ομαδοποίηση των αλληλουχιών στους βασικούς κλάδους, ενώ οι κυρίως διαφορές
εντοπίζονται στην στατιστική υποστήριξη και στη σχετική θέση των κλάδων μεταξύ τους
που και από τους δύο τύπους αναλύσεων δεν υποστηρίζεται σημαντικά. Οι κύριοι αυτοί
κλάδοι μοιράζονται στις πέντε γεωγραφικές περιοχές ως εξής: 4 κλάδοι αφορούν την περιοχή
των Βαλκανίων, 2 κλάδοι την περιοχή της Τουρκίας (Ανατολία), 1 κλάδος την κεντρική και
βόρεια Ευρώπη, 1 κλάδος τη δυτική Ευρώπη, 1 κλάδος την ανατολική Ευρώπη και την
περιοχή του Καυκάσου και 1 κλάδος του οποίου τα υπό μελέτη άτομα εντοπίζονται σε
Βουλγαρία και Τουρκία.

Εικόνας 4.1 Οι 5 γεωγραφικές περιοχές που αντιπροσωπεύουν οι 10 βασικοί κλάδοι από τις φυλογενετικές
αναλύσεις.

4.2.1 Οι κλάδοι των Βαλκανίων
Στα Βαλκάνια έχουν παρουσία οι 5 από του 10 κύριους κλάδους των γονιδιακών
δέντρων, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φόρα πόσο σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και
διαδραματίζουν στη διατήρηση και την αύξηση της βιοποικιλότητας.
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Ο «Βαλκανικός Κλάδος 1» (Balkan Clades 1 στην Εικόνα 3.1 και στην Εικόνα 3.3)
περιλαμβάνει όλα τα δείγματα από την ηπειρωτική Ελλάδα, εκτός της Πελοποννήσου, καθώς
ακόμα και τα περισσότερα άτομα από τη Βουλγαρία. Επίσης εμπεριέχονται σε αυτόν τον
κλάδο άτομα από τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας (FYROM), ενώ φτάνει μέχρι τη Τσεχία και τη Σλοβενία που
αντιπροσωπεύονται με 2 και 1 άτομα αντίστοιχα. Επίσης, υπάρχει και ένα άτομo από τη
βορειοδυτική Τουρκία (Turkey_45), το οποίο προέρχεται από τοποθεσία κοντά στο
ευρωπαϊκό κομμάτι της Τουρκίας. Με 47 άτομα στο μιτοχονδριακό δέντρο ο συγκεκριμένος
κλάδος είναι ο μεγαλύτερος που αφορά τα Βαλκάνια, περιλαμβάνοντας άτομα σχεδόν από
ολόκληρη την επικράτειά τους. Με βάση τη στατιστική υποστήριξη όλες αυτές οι
αλληλουχίες συνιστούν μία μονοφυλετική ομάδα, παρόλη όμως την έκταση που καλύπτει ο
συγκεκριμένος κλάδος, τα άτομα της ομάδας αυτής δεν παρουσιάζουν σχεδόν καμία δομή,
κάτι που αποτελεί ένδειξη πρόσφατης διαφοροποίησης αλλά και χαμηλής απομόνωσης των
επιμέρους πληθυσμών, καθώς η ορεινή διαβίωση της C. austriaca στις Μεσογειακές
χερσονήσους ευνοείται από το δίκτυο ορεινών όγκων των Βαλκανίων. Οι μόνες ομάδες που
δημιουργούνται μέσα σε αυτόν τον κλάδο με σχετικά καλή υποστήριξη, είναι μία ομάδα που
περιλαμβάνει τα άτομα από το βουνό Όσσα της Θεσσαλίας (εκ των υστέρων πιθανότητα
0,94) και μια ομάδα που περιλαμβάνει 3 άτομα από τη Βουλγαρία και 1 από την Ολυμπιάδα
στη Χαλκιδική με αρκετά χαμηλότερη όμως στατιστική υποστήριξη (εκ των υστέρων
πιθανότητα 0,81). Στην πρώτη περίπτωση ο ορεινός όγκος της Όσσας αποτελεί όπως και όλα
τα βουνά στην ηπειρωτική Ελλάδα, εν δυνάμει ενδιαίτημα για την Coronella. Η διαφορά
έγκειται στο ότι σε αντίθεση με τα περισσότερα από τα υπόλοιπα βουνά της κεντρικής και
βόρειας Ελλάδας, η Όσσα είναι αποκομμένη και δεν έχει σύνδεση με άλλο ορεινό
συγκρότημα βορειότερα από αυτήν (ο Όλυμπος είναι απέναντι αλλά παρεμβάλλεται πεδινή
περιοχή ανάμεσά τους), αποτελώντας έτσι ένα φραγμό για την Coronella η οποία λόγο της
απομόνωσης του βουνού είναι ουσιαστικά αποκλεισμένη καθώς στην Ελλάδα σπανίως
συναντάται σε υψόμετρο χαμηλότερο των 300-400 μέτρων. Τέλος, δύο ακόμα ομάδες
σχηματίζονται χωρίς ιδιαίτερα καλή υποστήριξη. Η μία αφορά δύο άτομα από το όρος Σβόνη
που βρίσκεται στο κεντρικό προς νότιο τμήμα της Πίνδου και μία ομάδα που αποτελείται
από τα 2 άτομα του Ολύμπου. Οι διαφοροποιήσεις αυτές ενδέχεται να είναι αρκετά
πρόσφατες και οφείλονται ότι οι πεδιάδες αποτελούν φράγμα για την C. austriaca στην
Ελλάδα, δημιουργώντας ασυνέχειες στην κατανομή μεταξύ των ορεινών όγκων.
Στην ονομασία «Βαλκανικοί κλάδοι 2» (Balkan Clades 2 στην Εικόνα 3.1 και στην
Εικόνα 3.3) των γονιδιακών δέντρων, περιλαμβάνονται δύο κύριοι κλάδοι. Ο ένας
αποτελείται από τον «ενδιάμεσο» κλάδο Βουλγαρίας-Τουρκίας με άριστη στατιστική
υποστήριξη που περιλαμβάνει 1 άτομο από κάθε περιοχή και ο άλλος περιλαμβάνει 16 άτομα
προερχόμενα κατά κύριο λόγο από τα κεντρικά και βόρεια Βαλκάνια (Σλοβακία,
Μαυροβούνιο, Σερβία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Π.Γ.Δ.Μ και 1 δείγμα από Τουρκία από
περιοχή στη Μαύρη Θάλασσα) με χαμηλή στατιστική υποστήριξη (0,72 εκ των υστέρων
πιθανότητα). Όπως και προηγουμένως, μέσα στον κλάδο υπάρχει χαμηλή ποικιλομορφία,
παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένας μονοφυλετικός υποκλάδος -με σχεδόν άριστη υποστήριξη- που
περιλαμβάνει ένα άτομο από τη Σερβία και ένα από τη Ρουμανία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν οι δύο εναπομείναντες Βαλκανικοί κλάδοι (Balkan
Clades 3 στην Εικόνα 3.1 και στην Εικόνα 3.3). Περιλαμβάνοντας ο καθένας λίγα άτομα από
πολύ συγκεκριμένες τοποθεσίες και έχοντας στατιστικά σημαντική υποστήριξη,
υποδεικνύουν την ύπαρξη κατά πάσα πιθανότητα 2 νέων καταφυγίων για την C. austriaca. O
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ένας περιλαμβάνει τα 3 άτομα της Πελοποννήσου, ενώ ο άλλος όλα τα άτομα της Αλβανίας
και 3 άτομα από το Μαυροβούνιο. Η Πελοπόννησος πολλές φορές κατά τους γεωλογικούς
χρόνους έχει αποκοπεί και επανενωθεί με την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, αποτελώντας
χώρο διαμόρφωσης πανιδικής ποικιλομορφίας και τοπικών ενδημισμών για ένα μεγάλο
φάσμα ειδών όπως η Podarcis peloponnesiacus, το Anguis cephallonica, η Algyroides
moreoticus, η Hellenolacerta graeca και άλλα, τα οποία εμφανίζονται είτε μόνο στην
Πελοπόννησο είτε στην Πελοπόννησο και στα γειτονικά νησιά του Ιονίου. Έτσι και σε αυτή
την περίπτωση οι πληθυσμοί της Πελοποννήσου φαίνεται να διαφοροποιούνται τόσο από τα
υπόλοιπα Βαλκάνια όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα, υποδεικνύοντας την ύπαρξη
κρυμμένης γενετικής ποικιλομορφίας εντός του ελλαδικού χώρου. Όσον αφορά την
μονοφυλετική ομάδα Αλβανίας-Μαυροβουνίου και αυτός ο κλάδος με τη σειρά του όντας
τελείως ξεχωριστός από τους υπόλοιπους Βαλκανικούς, υποδεικνύει την ύπαρξη κάποιου
πλειστοκαινικού καταφυγίου στην περιοχή εκείνη, κάτι που έχει συζητηθεί και από τους
Jablonski et al., σε πρόσφατη εργασία τους (2018) γύρω από τη φυλογεωγραφία της C.
austriaca.
Όσον αφορά το δέντρο όλων των γονιδίων η κύρια διαφορά του από το
μιτοχονδριακό δέντρο είναι ότι 3 από τους 5 κύριους κλάδους των Βαλκανίων που
αναφέρθηκαν παραπάνω εμφανίζονται να σχηματίζουν μία μονοφυλετική ομάδα. Αντιθέτως
η σχέση των κλάδων με το όνομα «Βαλκανικοί κλάδοι 2» με τους άλλους βαλκανικούς είναι
ασαφής.
Συνολικά για τα Βαλκάνια, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 κύριοι
κλάδοι, για τους οποίους όμως οι μεταξύ τους σχέσεις είναι κατά κύριο λόγο άλυτες. Αυτό
κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε πρόσφατο διαχωρισμό, ενώ η χαμηλή ποικιλότητα εντός
κάποιων κλάδων παρά το γεωγραφικό εύρος που καταλαμβάνουν, υποδεικνύει τη γρήγορη
εποίκηση αυτών των περιοχών. Παρ’ όλα αυτά, εντοπισμένα στα Βαλκάνια υπάρχει μεγάλη
ποικιλότητα, η οποία εμφανίζεται σε τοποθεσίες που πιθανότατα διαδραμάτισαν ρόλο
τοπικών καταφυγίων (Μαυροβούνιο) ή τοποθεσίες που οι πληθυσμοί τους απομονώθηκαν
λόγω αλλαγής συνθηκών (Όσσα, Πελοπόννησος) και δεν κατάφεραν να επανεποικίσουν
κοντινές περιοχές (υπολειμματικοί πληθυσμοί). Τα Βαλκάνια όπως και όλες οι μεσογειακές
χερσόνησοι διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο κατά τις παγετώδεις και μεσοπαγετώδεις
περιόδους για πληθώρα ειδών και για αυτό η ποικιλότητα εμφανίζεται ιδιαιτέρως αυξημένη.
Επιπλέον, η ύπαρξη μικρότερης κλίμακας καταφυγίων μέσα στα ευρύτερα καταφύγια των
μεσογειακών χερσονήσων και το μοντέλο “καταφύγια μέσα σε καταφύγια” (Gomez & Lunt,
2007) συνέβαλε στη διαμόρφωση περίπλοκων βιογεωγραφικών προτύπων όσων αφορά τα
ερπετά, κάτι που φαίνεται να βρίσκει εφαρμογή και στην C. austriaca.

4.2.2 Ο «ανατολικός» κλάδος
Ο «Ανατολικός κλάδος» (Eastern Clade στην Εικόνα 3.1) περιλαμβάνει άτομα από
μια τεράστια σε έκταση περιοχή. Από τα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας και τη Γεωργία
μέχρι τη Μορδοβία και τη Λετονία, αυτός ο κλάδος υποστηρίζεται άριστα στατιστικά αν και
η δειγματοληψία εντός του είναι περιορισμένη. Συνολικά αποτελείται από 17 άτομα όσον
αφορά το μιτοχονδριακό γονιδιακό δέντρο, ενώ στο γονιδιακό δέντρο όλων των γονιδίων και
στο δέντρο των ειδών δεν περιλαμβάνονται τα άτομα από τη Γεωργία, τη Ρωσία και τη
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Λετονία, μειώνοντας έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό το γεωγραφικό εύρος του κλάδου αυτού. Σε
κάθε περίπτωση και σε όλες τις φυλογενετικές αναλύσεις οι αλληλουχίες αυτές (ή το
υποσύνολό τους) αποτελούν μία καλά ορισμένη μονοφυλετική ομάδα.
Ο παραπάνω «Ανατολικός κλάδος» χωρίζεται σε 2 μεγάλους υποκλάδους, πάλι με
άριστη στατιστική υποστήριξη. Στο μιτοχονδριακό σετ δεδομένων, ο πρώτος υποκλάδος
(East subclade 1 στην Εικόνα 3.2) περιλαμβάνει δύο γενεαλογικές γραμμές. Στην πρώτη
περιλαμβάνονται όλες οι αλληλουχίες από την Αρμενία σχηματίζοντας μία μονοφυλετική
γενεαλογική γραμμή, ενώ μια δεύτερη γενεαλογική γραμμή στον ίδιο υποκλάδο,
σχηματίζουν 3 αλληλουχίες από τις περιοχές Αρνταχάν και Αρτβίν της ανατολικής Τουρκίας
-η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με Αρμενία και Γεωργία-, μαζί με μία αλληλουχία από
τη Γεωργία. Στο ίδιο σετ δεδομένων, ο δεύτερος υποκλάδος (East subclade 2 στην Εικόνα
3.2), αποτελείται από τις αλληλουχίες που προέρχονται από της περιοχές της Κριμαίας, της
Ρωσίας, της Λετονίας καθώς και από την περιοχή Αμπχαζία που βρίσκεται στα σύνορα
Γεωργίας - Ρωσίας. Ακριβώς η ίδια τοπολογία υποστηρίζεται και στο σετ δεδομένων με όλα
τα γονίδια, το οποίο όμως περιλαμβάνει μόνο τις αλληλουχίες από την Αρμενία, την Κριμαία
καθώς και αυτές από το Αρνταχάν και το Αρτβίν της ανατολικής Τουρκίας (εξαιρούνται
δηλαδή αυτές της Ρωσίας, της Λετονίας και της Γεωργίας).
Συνολικά, στον «Ανατολικό κλάδο» με βάση όλες τις αναλύσεις φαίνεται πως
υπάρχουν τουλάχιστον 3 εξελικτικές γραμμές. Η μία περιλαμβάνει τους πληθυσμούς της
Αρμενίας, οι οποίοι αν και αρκετά κοντά γεωγραφικά με τους πληθυσμούς της Γεωργίας και
της ανατολικής Τουρκίας αποτελούν μία μονοφυλετική ομάδα, καθώς όλα τα δείγματα με
προέλευση την Αρμενία συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτή την εξελικτική γραμμή.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πως και εσωτερικά της εξελικτικής γραμμής αυτής, υπάρχει
κρυμμένη γενετική ποικιλότητα καθώς οι αλληλουχίες της παρουσιάζουν έντονη
διαφοροποίηση με αρκετά καλή στατιστική υποστήριξη στις περισσότερες περιπτώσεις. Η
διαφοροποίηση αυτή φαίνεται πως είναι αποτέλεσμα των Πλειστοκαινικών διεργασιών
καθώς η περιοχή του Καυκάσου αποτέλεσε καταφύγιο για τα είδη κατά την περίοδο των
παγετώνων. Με αυτό συμφωνεί και η μοριακή χρονολόγηση καθώς φαίνεται πως η γραμμή
της Αρμενίας διαχωρίστηκε από αυτή της ανατολικής Τουρκίας πριν από περίπου 1,4
εκατομμύρια χρόνια, χρόνος που εμπίπτει στη χρονική περίοδο του Πλειστοκαίνου. Ακόμα,
οι ψηλές κορυφές, τα μικροκαταφύγια αλλά και τα απροσπέλαστα πλέγματα που δημιουργεί
η «άγρια» περιοχή της Τρανσκαυκασίας έχουν αποτελέσει βικαριανιστικό παράγοντα για
πολλά τάξα ειδών, ενώ η ευρύτερη περιοχή φημίζεται για τα ενδημικά της είδη. Στην
περίπτωση της C. austriaca αποτελεί φράγμα ακόμα και για πληθυσμούς από την ίδια χώρα
όπως φαίνεται στις αλληλουχίες από τη Γεωργία, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικούς
κλάδους. Συγκεκριμένα στο μιτοχονδριακό δέντρο, η αλληλουχία από την Αζαρία που
βρίσκεται στη νότια Γεωργία, ομαδοποιείται όπως αναμενόταν με τις γειτονικές αλληλουχίες
από ανατολική Τουρκία και Αρμενία. Αντιθέτως η αλληλουχία από την Αμπχαζία
συμπεριλαμβάνεται στον κλάδο που περιλαμβάνει τις αλληλουχίες από Κριμαία, Ρωσία,
Λετονία, με ορισμένες από αυτές να είναι πολλές τάξεις μεγέθους πιο μακριά σε γεωγραφική
απόσταση. Μία εξήγηση για αυτό είναι ότι μεταξύ Αμπχαζίας και Αζαρίας παρεμβάλλεται ο
Μικρός Καύκασος που ίσως αποτέλεσε αδιαπέραστο εμπόδιο για αυτές τις δύο γενεαλογικές
γραμμές, η οποίες στη συνέχεια εξελίχθησαν ξεχωριστά.
Στη συγκεκριμένη τοπολογία ερωτήματα προκύπτουν για τον υποκλάδο που
περιλαμβάνει αλληλουχίες από Κριμαία μέχρι Λετονία (East Subclade 2), καθώς και για
αυτόν που αποτελείται από τις αλληλουχίες από την περιοχή Αρτβίν της ανατολικής
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Τουρκίας. Στην πρώτη περίπτωση φαίνεται πως μια γενεαλογική γραμμή καλύπτει ένα
τεράστιο γεωγραφικός εύρος που ξεκινάει από τη βόρεια Γεωργία και καλύπτει όλη την
ανατολική Ευρώπη. Οι σχέσεις των δειγμάτων της Κριμαίας φαίνονται ασαφής μεταξύ τους,
ενώ δεν διαλευκαίνονται οι σχέσεις μεταξύ αυτών και των δειγμάτων από Λετονία και
Ρωσία. Επίσης σύμφωνα με τη μοριακή χρονολόγηση που έγινε με βάση το σετ με όλα τα
γονίδια (χωρίς τις αλληλουχίες από Genbank), τα δείγματα της Κριμαίας έχουν
διαφοροποιηθεί κατά το μέσο Πλειόκαινο, παρ’ όλα αυτά η θέση τους στο δέντρο των ειδών
δεν είναι ξεκάθαρη. Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση και τα δείγματα από τα Αρτβίν,
εντύπωση προκαλεί ότι αυτά εμφανίζονται συγγενικότερα των ανατολικών κλάδων και όχι
των γειτονικών δειγμάτων της Τουρκίας. Πιθανότατα αυτή η γενεαλογική γραμμή ξεκίνησε
από την περιοχή της Τρανσκαυκασίας στη Γεωργία, εξαπλώθηκε δυτικά και βρίσκοντας
εμπόδιο τη διαγώνιο της Ανατολίας, δεν κατάφερε να περάσει στην κεντρική Τουρκία.
Συνολικά, οι υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε για τον ανατολικό κλάδο είναι πως
προέκυψε από έναν ενιαίο πληθυσμό στις περιοχές της ανατολικής Ευρώπης και του
Καυκάσου από την εποχή του Πλειοκαίνου. Πιθανότατα μάλιστα αυτός ο πληθυσμός να
ξεκίνησε από την περιοχή του -υπό διαμόρφωση εκείνη την περίοδο- Καυκάσου στην
Αρμενία καθώς εκεί φαίνεται πως κρύβεται η μεγαλύτερη ποικιλότητα αυτού το κλάδου. Στη
συνέχεια, κατά τη διάρκεια των κλιματικών πιέσεων του Πλειστοκαίνου αυτός ο πληθυσμός
διασπάστηκε σε δύο πληθυσμούς. Ο ένας βρήκε καταφύγιο στην Κριμαία και τη Μαύρη
θάλασσα και έδωσε γένεση στον κλάδο που καλύπτει όλη την ανατολική και
βορειοανατολική Ευρώπη, κάτι το οποίο μπορεί να εξηγήσει και τις άλυτες σχέσεις εντός
αυτού του κλάδου. Η διαδικασία αυτή πρέπει να έγινε πολύ γρήγορα αλλά και αρκετά
πρόσφατα, καθώς πολύ μακρινές γεωγραφικά αλληλουχίες εμφανίζονται πολύ κοντινές
γενετικά μεταξύ τους, κάτι στο οποίο συντέλεσε και η γεωγραφία της ανατολικής και
βόρειας Ευρώπης όπου κυριαρχούν τα πεδινά οικοσυστήματα χωρίς να υπάρχουν
ανυπέρβλητοι γεωλογικοί φραγμοί. Ο άλλος πληθυσμός είτε βρήκε καταφύγιο στην
ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου, είτε προϋπήρχε εκεί, όπου τα πολλά μικροκαταφύγια και
οι ασυνέχειες μεταξύ των ορεινών όγκων δημιούργησαν ένα μοτίβο στα πρότυπα του
γεωγραφικού προτύπου «καταφύγια μέσα σε καταφύγια», δημιουργώντας δύο διακριτές
γενεαλογικές γραμμές. Αυτή της Αρμενίας που φαίνεται πως έχει μεγάλη ποικιλότητα, και τη
γραμμή νότια Γεωργία-Αρτβίν. Η επιβεβαίωση αυτών των υποθέσεων, ειδικά όσον αφορά
τον τρόπο στελέχωσης της ανατολικής Ευρώπης, απαιτεί την εξέταση πολλών περισσοτέρων
απλοτύπων από τις περιοχές αυτές, ώστε να είναι εφικτή και η εύρεση του σημείου
συναντήσεως με τον κεντροευρωπαϊκό κλάδο.

4.2.3 Οι κλάδοι της Ανατολίας-Τουρκίας
Με τον όρο «Κλάδοι της Ανατολίας» (Anatolia Clades στις Εικόνες 3.1, 3.2, 3.3)
αναφέρονται δύο κλάδοι που εμπίπτουν στο σύνολό τους στην περιοχή της Ανατολίας αλλά
και ευρύτερα της Τουρκίας. Αυτοί οι 2 κλάδοι έχουν άριστη υποστήριξη, αλλά η σχέση
μεταξύ τους είναι ασαφής. Ο «Κλάδος της Ανατολίας 1» (Anatolia Clade 1 στην Εικόνα 3.2)
αποτελείται από 7 μικρότερους υποκλάδους που εκτείνονται κατά μήκος της Ανατολίας με
κατεύθυνση Ανατολή προς Δύση, δημιουργώντας μια σαφή πληθυσμιακή δομή. Αντιθέτως ο
Κλάδος της Ανατολίας 2 (Anatolia Clade 2 στην Εικόνα 3.2) περιλαμβάνει άτομα από τις
ανατολικές περιοχές Ερζερούμ, Αρνταχάν και Σαρικάν, τα οποία μεταξύ τους δεν
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παρουσιάζουν κάποια δομή. Επιστρέφοντας στον κλάδο 1, φαίνεται πως μέσα σε αυτή τη
μεγάλη μονοφυλετική ομάδα, ξεχωρίζουν επιμέρους μονοφυλετικές ομάδες όσο προχωράμε
προς τη βορειοδυτική Τουρκία. Έτσι, υπάρχει υποκλάδος που αντιπροσωπεύει όλη τη
κεντρική και δυτική Ανατολία και μέσα σε αυτόν σχηματίζεται υποκλάδος με τα δείγματα
μόνο της βορειοδυτικής Ανατολίας, δείχνοντας πως υπάρχει κρυμμένη γενετική ποικιλότητα
στη Τουρκία, με καλά διαφοροποιημένους πληθυσμούς, που έχουν σαφή σχέση τουλάχιστον
στην περίπτωση του κλάδου 1 που περιλαμβάνει και την πλειονότητα των Τούρκικων
δειγμάτων. Σύμφωνα με τη μοριακή χρονολόγηση, ο κλάδος της Τουρκίας ξεχωρίζει από
τους υπόλοιπους κατά το Πλειστόκαινο, όπου και άλλα είδη βρήκαν καταφύγιο κοντά στη
Μαύρη Θάλασσα. Επίσης, νωρίτερα κατά την περίοδο του Πλειοκαίνου φαίνεται να
αποκόπτονται οι κλάδοι με αφετηρία την Αρμενία και τη Γεωργία από τους υπόλοιπους (άρα
και του κλάδου 1 της Ανατολίας). Είναι η περίοδος που ο Καύκασος σχηματίζεται και η
ευρύτερη περιοχή της Ανατολίας ανυψώνεται δημιουργώντας γεωγραφικά φράγματα (λίμνες
και ψηλές οροσειρές) για τα είδη της περιοχής. Άλλωστε, η γεωγραφική απόσταση ανάμεσα
στα δείγματα της δυτικής Τουρκίας και τα δείγματα της κεντρικής και ανατολικής Τουρκίας
δεν είναι αμελητέα.
Όσον αφορά τον κλάδο 2 της Ανατολίας (Αnatolia Clade 2), αυτό που προκύπτει και
από τα δύο γονιδιακά δέντρα είναι ότι αποτελεί ξεχωριστή ομάδα που η σχέση του με τους
άλλους κλάδους είναι ασαφής. Ο συγκεκριμένος κλάδος περιέχει τέσσερις από τις
αλληλουχίες που προέρχονται από ανατολικές περιοχές που βρίσκονται στα υψίπεδα της
Αρμενίας (τα οποία ανήκουν στην Τουρκία, Εικόνα 4.1). Όπως φαίνεται από το γονιδιακό
δέντρο όλων των γονιδίων, πιθανότατα αυτή η γενεαλογική γραμμή να ήταν η πρώτη που
διαχωρίστηκε όσον αφορά τις τούρκικες γενεαλογικές γραμμές καθώς και αυτές της
Αρμενίας. Όπως έχει ειπωθεί ήδη στην Εισαγωγή, έχει φανεί πως το σημείο αυτό, το οποίο
βρίσκεται στην αρχή της Διαγωνίου της Ανατολίας, αποτελεί φυσικό και οικολογικό φραγμό
για πολλά είδη, ενώ προϋπάρχει της πλειστοκαινικής περιόδου όπου φαίνεται να
διαχωρίζονται οι πληθυσμοί της Αρμενίας από της ανατολικής Τουρκίας. Συνεπώς, σύμφωνα
και με τα αποτελέσματα της μοριακής χρονολόγησης που δείχνουν ότι η Τουρκία
διαχωρίζεται κατά το Πλειόκαινο, δεν θα ήταν παράλογο να υπάρχει διαχωρισμένος
πληθυσμός νωρίτερα σε αυτό το σημείο.
Συμπερασματικά, ολόκληρη η περιοχή της Τουρκίας παρουσιάζει μεγάλη κρυπτική
ποικιλομορφία. Οι γεωλογικές και γεωγραφικές ασυνέχειες, αν και σχετικά πρόσφατες,
φαίνεται πως διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση των εκάστοτε
πανίδων όσο και στους μηχανισμούς ειδογένεσης εντός των γενεαλογικών γραμμών που
υπάρχουν εκεί. Στην περίπτωση της C. austriaca, σε σχετικά μικρή γεωγραφική απόσταση,
υπάρχουν το λιγότερο 3 εξελικτικές γραμμές (οι δύο που αναφέρονται εδώ και μία που
ομαδοποιείται με τον «Ανατολικό κλάδο») όπου η γενετική απόσταση μεταξύ αυτών των
δειγμάτων και αυτών της βόρειας Ευρώπης αγγίζει το 8% στο μιτοχονδριακό γονίδιο cyt b.
Περαιτέρω φυλογενετικές, πληθυσμιακές και οικολογικές αναλύσεις μπορούν να
διαλευκάνουν την ιστορία αυτών των πληθυσμών και το κατά πόσο θα πρέπει να
αναθεωρηθούν ταξινομικά.
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Εικόνα 4.2 H περιοχή της ανατολικής Ανατολίας. Με κόκκινο περικλείονται τα υψίπεδα της Αρμενίας, ενώ
με μπλε ο Μεγάλος (πάνω) και ο Μικρός (κάτω) Καύκασος. Όσο μεγαλύτερο είναι το υψόμετρο τόσο πιο
σκουρόχρωμη είναι η περιοχή.

4.2.4 Ο κλάδος της Κεντρικής Ευρώπης και ο Δυτικός κλάδος
Ο κλάδος με τη μικρότερη ποικιλομορφία εντός του, είναι χωρίς αμφιβολία ο κλάδος
που αποτελείται από τις αλληλουχίες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Ο συγκεκριμένος
κλάδος περιλαμβάνει 36 αλληλουχίες στο μιτοχονδριακό γονιδιακό δέντρο, προερχόμενες ως
επί το πλείστον από τις Σλοβενία, Σλοβακία και Τσεχία. Επίσης εντός του κλάδους αυτού
βρίσκονται οι βορειότερες αλληλουχίες της παρούσας έρευνας, προερχόμενες από Σουηδία
και Φινλανδία. Εντός του κλάδου δεν υπάρχει η παραμικρή διαφοροποίηση, και αν για τη
Βόρεια Ευρώπη λόγω των ελάχιστων αλληλουχιών δεν μπορούμε να κάνουμε πληθυσμιακές
υποθέσεις, αυτό που φαντάζει σίγουρο είναι ότι στην κεντρική Ευρώπη δεν υπάρχει καθόλου
γενετική διαφοροποίηση. Από τη μοριακή χρονολόγηση, προκύπτει ότι ο κλάδος αυτός είναι
ο πιο πρόσφατα διαφοροποιημένος εντός του είδους, μόλις πριν περίπου 500.000 χρόνια, ενώ
με βάση το δέντρο των ειδών εμφανίζεται συγγενικότερος του Βαλκανικού κλάδου.
Πιθανότατα η κεντρική Ευρώπη εποικήθηκε από νοτιότερα προς το τέλος του Πλειστοκαίνου
και συγκεκριμένα από την «οδό» των Βαλκανίων. Όπως και σε άλλες οικογένειες φιδιών
όπως το Natrix (Kindler et al., 2013), έτσι και στην C. austriaca αυτές οι περιοχές
εμφανίζονται συγγενικότερες των Βαλκανικών περιοχών παρά των περιοχών της δυτικής
Ευρώπης. Το ίδιο προκύπτει και στην εργασία της Jablonka το 2014, η οποία μελετώντας
δείγματα C. austriaca από την Πολωνία, πρότεινε πως πιθανότατα το μεγαλύτερο κομμάτι
της Πολωνίας συνδέεται γενετικά με τα Βαλκάνια και όχι με τη δυτική Ευρώπη. Επίσης στην
ίδια εργασία αναφέρεται ότι εποίκηση της Πολωνίας έγινε ταχύτατα και αρκετά πρόσφατα.
Αυτό σε συνδυασμό με τα δικά μας αποτελέσματα και λαμβάνοντας υπόψη την ενιαία πεδινή
γεωγραφία της κεντρικής Ευρώπης, εξηγεί την χαμηλή γενετική ποικιλότητα στις περιοχές
αυτές.
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Στο Δυτικό κλάδο που περιλαμβάνει τις αλληλουχίες από την Ιβηρική, τη Γαλλία, την
Ιταλία και την Αυστρία, τόσο το μιτοχονδριακό όσο και τα δέντρα όλων των γονιδίων (όπου
υπάρχουν μόνο άτομα από την Ιβηρική και την Ιταλία), επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα
όλων των προηγούμενων ερευνών που αφορούσαν την C. austriaca, δηλαδή ότι αποτελεί ένα
μονοφυλετικό κλάδο. Όσον αφορά την Ιβηρική, παρατηρούνται 3 υποκλάδοι όπως αυτοί
είχαν παρουσιαστεί από τον Santos το 2008. Ένας που περιλαμβάνει όλες τις πορτογαλικές
αλληλουχίες που ανήκουν στο υποείδος C. a. acutirostris και ακόμα δύο, ένας κεντρικά και
νότια, και ένας βόρεια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι ο βόρειος Ιβηρικός κλάδος
εμφανίζεται συγγενικότερος με τη μονοφυλετική ομάδα που σχηματίζουν οι αλληλουχίες της
Ιταλίας παρά με τους άλλους Ιβηρικούς. Το ίδιο παρατηρείται και στις εργασίες των Santos
(2008) και Jablonski (2018). H Jablonka (2014) προτείνει πως πιθανότατα ο δυτικός κλάδος
προήλθε από καταφύγια στα Απέννινα όρη, παρ, όλα αυτά για την παραδοχή αυτή
χρειάζονται περισσότερα δεδομένα πρωτίστως από την Ιταλία, καθώς και από τις περιοχές
της Γαλλίας, της Αυστρίας της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας που φαίνεται πως
ανήκουν σε αυτόν τον κλάδο. Ερωτηματικό αποτελεί επίσης και η σχέση του πληθυσμού της
Σικελίας που ανήκει στο υποείδος C. a. fitzingeri ο οποίος σύμφωνα με το Jablonski (2018)
εμφανίζεται συγγενικότερος με τον βόρειο Ιβηρικό κλάδο παρά με τον Ιταλικό. Σε κάθε
περίπτωση φαίνεται πως υπάρχει μια νοητή γραμμή που ξεκινάει από τα Απέννινα
διαπερνάει την Αυστρία και πιθανότατα φτάνει μέχρι τη Γερμανία, που διαχωρίζει τον δυτικό
από τον κεντροευρωπαϊκό και βαλκανικό κλάδο. Οι πληροφορίες πάντως που έχουμε από τη
Γερμανία, τη Δανία, την Ολλανδία και το Βέλγιο είναι ελάχιστες και χρειάζεται περαιτέρω
έρευνα για τη διαλεύκανση της μεγάλης ποικιλότητας που φαίνεται να έχει ο δυτικός κλάδος.

4.3 Αποτελεί η C. austriaca ένα “σύμπλεγμα ειδών” ;

Τυπικά, σύμπλεγμα ειδών θεωρείται μια ομάδα πολύ συγγενικών αλλά ξεχωριστών
ειδών (Brown et al., 1995). Είναι δεδομένο πως το κατά πόσο οι πληθυσμοί κάτω από ένα
κοινό όνομα αποτελούν σύμπλεγμα ειδών, εξαρτάται άμεσα από τον ορισμό που δίνουμε
στην έννοια είδος. Παρά τη σημαντικότητά του, ωστόσο, ο ορισμός του είδους παραμένει
αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης (Hausdorf, 2011 και αναφορές εκεί). Η συζήτηση πάνω
στη θεώρηση του είδους (species concept) δεν αποτελεί μόνο φιλοσοφική συζήτηση, αλλά
έχει και πρακτική σημασία, αφού διαφορετικές θεωρήσεις του είδους μπορούν να οδηγήσουν
σε διαφορετικά συμπεράσματα (Isaac et al., 2004). Έχει προταθεί πληθώρα ορισμών για την
έννοια του είδους (Mayden, 1997; De Queiroz, 2007; Hausdorf, 2011), ωστόσο η ασυμφωνία
και η ατελείωτη συζήτηση περί του θέματος έχει επιφέρει σύγχυση και μείωση του
ενδιαφέροντος στην ανάπτυξη μιας ενοποιημένης θεώρησης. Όπως αναφέρθηκε και στην
εισαγωγή, εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ως ορισμό του είδους την «ανεξάρτητα εξελισσόμενη
γενεαλογία μεταπληθυσμών» που πρότεινε ο De Queiroz (2007).
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η εξελικτική ιστορία ενός συγκεκριμένου είδους πρέπει να
αποτυπώνεται στην ταξινομική του (Burbrink et al., 2000). Σε πολλές περιπτώσεις αυτό
καθίσταται ιδιαιτέρως περίπλοκο όταν η έρευνα στους διαφόρους πληθυσμούς συμπίπτει τη
στιγμή που αυτοί αποκλίνουν σε ξεχωριστούς κλάδους άλλα δεν έχουν αναπτύξει ακόμα
απομονωτικούς γενετικούς μηχανισμούς. Η αναγνώριση υποειδών υπόκειται ακόμα
παραπάνω σε αόριστα καθορισμένα κριτήρια, ενώ μέχρι προσφάτως η αναγνώρισή τους ήταν

48

συνυφασμένη με μορφολογική διαφοροποίηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε πολλά είδη της
ερπετοπανίδας του Παλαιαρκτικού κόσμου να υπάρξει ταξινομική αναθεώρηση σε αυτό το
επίπεδο με τη χρήση μοριακών δεικτών. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις στα ερπετά φαίνεται
πως πέρα από κρυπτικά είδη, ο διαχωρισμός σε υποείδη συμφωνούσε τουλάχιστον με τη
διαφοροποίηση του μιτοχονδριακού DNA (Kindler et al., 2013). Εάν υπάρχουν ορισμένα
κριτήρια, όπως η αλλοπατρική κατανομή, η φαινοτυπική διάκριση και τουλάχιστον μία
συναπωμορφία, θα μπορούσε να εξεταστεί το κατά πόσο το υποείδος αντιπροσωπεύει μια
εξελικτική σημαντική μονάδα (Braby et al., 2012).
Στην περίπτωση της C. austriaca από τις φυλογενετικές αναλύσεις προκύπτουν
συνολικά 16 καλά υποστηριγμένοι κλάδοι και υποκλάδοι καθώς ακόμα και κάποιοι με
μικρότερη στατιστική υποστήριξη. Συνολικά, μπορούμε να τους ομαδοποιήσουμε σε 10
μεγάλους κλάδους στα γονιδιακά δέντρα. Στο δέντρο των ειδών που εκ των προτέρων
δόθηκε μικρότερο σετ δεδομένων, με συντηρητική ομαδοποίηση προέκυψαν 5 κλάδοι με
άριστη υποστήριξη και δύο ακόμα που η θέση τους στο δέντρο δεν είναι καλά
υποστηριγμένη. Η κρυμμένη ποικιλομορφία που φαίνεται πως έχει αυτό το είδος σύμφωνα
με τα παραπάνω αποτελέσματα μας οδήγησε σε ανάλυση οριοθέτησης ειδών (BP&P). Τα
αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης, στο σετ δεδομένων που περιλάμβανε τις
μιτοχονδριακές και πυρηνικές αλληλουχίες έδειξε την ύπαρξη 13 ειδών. Αντιθέτως, στην
ανάλυση που πραγματοποιήθηκε μόνο για τις πυρηνικές αλληλουχίες, αναγνωρίστηκε η
ύπαρξη μόνο ενός είδους. Στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων αυτών πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι το πρόγραμμα BP&P σε πολλές περιπτώσεις και ιδιαίτερα στην περίπτωση χρήσης
μιτοχονδριακών τόπων κάνει υπερεκτίμηση του αριθμού ειδών, έτσι συνιστάται για χρήση
μόνο πυρηνικών τόπων. Δύο πρόσφατες έρευνες (Jackson et al. 2017; Sukumaran &
Knowles 2017) έδειξαν ότι πιθανότατα το BP&P κάνει υπερεκτίμηση ειδών καταγράφοντας
διαχωρισμούς πληθυσμών αντί σημείων απόκλισης των ειδών. Συνολικά, από τις γενετικές
αποστάσεις αλλά και τα δέντρα που δημιουργήθηκαν μόνο από τα πυρηνικά γονίδια (δεν
παρουσιάζονται εδώ), προκύπτει ότι ο διαχωρισμός των πληθυσμών της C. austriaca είναι
αποτέλεσμα των μιτοχονδριακών αποκλίσεων. Ως γνωστών το μιτοχόνδριο, λόγο της
μονογονεϊκής προέλευσης και του ελάχιστου ανασυνδυασμού στον οποίο υπόκειται
εξελίσσεται πολύ γρηγορότερα. Αν και κατά το παρελθόν πολλά είδη έχουν αναγνωριστεί με
βάση τη μιτοχονδριακή διαφοροποίηση, αυτή δεν είναι αρκετή για να ορίσει δύο γενετικά
διαφοροποιημένους πληθυσμούς. Αποτελεί όμως σαφή ένδειξη ότι υπάρχει γενετική
ποικιλομορφία εντός του είδους, το οποίο βρίσκεται πιθανότατα στην αρχή της διάσπασης
των γενεαλογικών γραμμών του. Επίσης στην περίπτωση της C. austriaca πέρα από την
περιοχή της Αρμενίας και πιθανότατα της Ιβηρικής και της Ιταλίας, δεν υπάρχει σαφής
γεωγραφικός διαχωρισμός των πληθυσμών του είδους, τα όρια των οποίων όμως πρέπει να
εξεταστούν περαιτέρω με μεγαλύτερη δειγματοληπτική προσπάθεια στις περιοχές ένωσης
των διαφορετικών πληθυσμών. Απαντήσεις αναμένεται να δοθούν σε κάποια από αυτά τα
ερωτήματα όταν εξεταστούν αναλυτικότερα οι περιοχές της Ιταλίας, της ανατολικής
Ευρώπης και του Ιράν που αποτελεί το άκρο της κατανομής της C. austriaca. Όπως έχει ήδη
συζητηθεί κάποιες γενεαλογικές γραμμές καλύπτουν τεράστιας έκτασης περιοχές, δείγμα
χαμηλής αλλά και πρόσφατης διαφοροποίησης. Επίσης, σημαντικό στοιχείο αποτελεί το ότι
μορφολογικά αναγνωρίζονται 3 συνολικά υποείδη, κάτι που φαίνεται αναντίστοιχο της
γενετικής ποικιλότητας που υπάρχει. Παρ’ όλα αυτά είναι και αυτό μια ένδειξη ότι δεν
μπορούμε να μιλήσουμε για σύμπλεγμα ειδών, τουλάχιστον μέχρι την εξέταση και αυτής της
παραμέτρου καθώς και της οικολογίας των επιμέρους πληθυσμών.
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4.4 Συμπεράσματα και προτάσεις για το μέλλον

Η C. austriaca αποτελεί ένα είδος του Παλαιαρκτικού με σχετικά πρόσφατη
διαφοροποίηση που αρχίζει κατά το Πλειόκαινο και εντατικοποιείται κατά το Πλειστόκαινο.
Οι φυλογενετικές αναλύσεις έδειξαν την ύπαρξη κρυμμένης ποικιλομορφίας τουλάχιστον σε
μιτοχονδριακό επίπεδο όσον αφορά την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Για πρώτη φορά
αναδεικνύεται η ιδιαίτερη διαφοροποίηση που παρουσιάζει το είδος στις περιοχές της
Ανατολίας και του Καυκάσου, ενώ δύο καινούργιες γενεαλογικές γραμμές εμφανίζονται
εντός των Βαλκανίων. Ακόμα, φαίνεται πως η περαιτέρω μελέτη της φυλογένεσης του είδους
στην Ιταλία θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τις σχέσεις των πληθυσμών
εντός του δυτικού κλάδου αλλά και τους δρόμους εποίκισης της κεντρικής Ευρώπης όπου
παρατηρείται χαμηλή γενετική ποικιλότητα. Επιπλέον αναπάντητο παραμένει το ερώτημα
για τις σχέσεις με τους πληθυσμούς στο άκρο της κατανομής της C. austriaca που
βρίσκονται στο Ιράν, ενώ μεγαλύτερη δειγματοληπτική προσπάθεια είναι απαραίτητη για την
επίλυση της φυλογένεσης όσον αφορά το κομμάτι της ανατολικής Ευρώπης.
Σε ακόμα μία περίπτωση φαίνεται πως οι εξελικτικές σχέσεις των πληθυσμών ενός
είδους δεν αποτυπώνονται στις μορφολογικές διαφορές τους, οι οποίες σε ορισμένες
περιπτώσεις επιφέρουν υποεκτίμηση της γενετικής ποικιλομορφίας. Το μιτοχονδριακό DNA
φάνηκε πως αποτελεί το χρησιμότερο εργαλείο για την απεικόνιση διαφοροποιήσεων μεταξύ
πρόσφατα διαχωρισμένων πληθυσμών. Παρ, όλα αυτά, πλέον είναι ανεπαρκές για το
διαχωρισμό ειδών. Οι σύνθετες φυλογενετικές αναλύσεις που βασίζονται σε μιτοχονδριακούς
και πυρηνικούς τόπους, καθώς και η μελέτη της βιολογίας, της μορφολογίας και της
οικολογίας των πληθυσμών ενός είδους, είναι τα στοιχεία που θα επιφέρουν αλλαγές στην
υπάρχουσα ταξινόμηση, ώστε να αποφευχθεί το συχνό λάθος της υπερεκτίμησης του
αριθμού ειδών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στις φυλογενετικές αναλύσεις της
παρούσας μελέτης. Κατά σειρά δίνονται: ο κωδικός του δείγματος στο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Κρήτης (NHMC), η χώρα προέλευσης του δείγματος, η ανά γονίδιο συμμετοχή του
κάθε δείγματος (√) στις δύο ομάδες δεδομένων (Dataset 1, Dataset 2), που
χρησιμοποιήθηκαν για τις φυλογενετικές αναλύσεις που αναφέρονται. Το όνομα του κάθε
δείγματος είναι συνδυασμός της χώρας προέλευσης και των 2 τελευταίων ψηφίων του
NHMC.
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80.3.27.65
80.3.27.66
80.3.27.67
80.3.27.68
80.3.27.70
80.3.27.71
80.3.27.78
80.3.27.127
80.3.27.128

Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Romania
Romania
Romania

Romania
Romania
Romania
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Serbia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovakia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Slovenia

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√
√

√
√
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C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
C. austriaca
Η. genomensis
Η. genomensis
Z. situla
Z. situla
E. quatuorlineata
E. quatuorlineata

80.3.27.129
80.3.27.57
80.3.27.88
80.3.27.142
80.3.27.30
80.3.27.31
80.3.27.32
80.3.27.33
80.3.27.34
80.3.27.35
80.3.27.36
80.3.27.37
80.3.27.38
80.3.27.39
80.3.27.40
80.3.27.41
80.3.27.42
80.3.27.43
80.3.27.44
80.3.27.45
80.3.27.46
80.3.27.47
80.3.27.48
80.3.27.49
80.3.27.50
80.3.27.51
80.3.27.53
80.3.27.54
80.3.27.55
80.3.27.56
80.3.27.72
80.3.27.73
80.3.27.74
80.3.27.75
80.3.25.101
80.3.25.18
80.3.30.70
80.3.30.58
80.3.31.10
80.3.31.15

Slovenia
Spain
Spain
Sweden
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√

√

√
√

√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√

√
√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√
√

√
√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

