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English Summary 

In the present study the phylogenetic relationships of six taxa of Cypriot fauna were 

explored; three reptiles (Hierophis cypriensis, Mauremys rivulata and Natrix natrix), two insects 

(Euplagia quadripunctaria and Propomacrus cypriacus) and a mammal (Plecotus 

kolombatovici). The aim was two investigate, firstly, the phylogenetic relationships within each 

one of these taxa and secondly, the phylogenetic relationships among populations / species of the 

island with related populations / species that are distributed outside of Cyprus. 

The produced results can be used as a tool to improve the management operations of the 

fauna of Cyprus and many of these are new findings for the scientific community. Specifically, 

in the case of H. cypriensis, it was confirmed that it is a distinct species of the genus Hierophis, 

including for the first time samples from the whole distribution of the taxon. According to the 

genetic marker the intraspecific diversity was zero, but further studies using different types of 

genetic markers (e.g. microsatellites, SNPs) could clarify the causes of this pattern. Similarly, the 

intraspecific diversity of the water-snake (Natrix natrix) is very low, with the difference that this 

species has probably colonized the island recently. Striking finding is that the two morphotypes 

of the species found in Cyprus are not the result of genetic isolation but probably a response to 

stress. Evidence for this hypothesis is the frequent abrasions and swellings observed in melanin 

animals. The same pattern with the water-snake was observed in the case of water-tortoises 

(Mauremys rivulata), which have no genetic differentiation within Cyprus and very low within 

its whole distribution. This pattern is probably the result of the recent colonization of the island 

by the turtle and its high dispersibility (by sea). 

Regarding the insects that were studied (Propomacrus cypriacus and Euplagia 

quadripunctaria), both showed low or no genetic differentiation among populations in Cyprus. 

Τhe populations of genus Propomacrus in Cyprus appear to have colonised the island quite old, 

judging from the genetic distances from the samples outside of Cyprus that were examined. The 

study of phylogenetic relationships of the genus Propomacrus that was held is unique in the 

scientific community and therefore it will be published in a recognized scientific journal. Unlike 

Propomacrus, the moth Euplagia quadripunctaria has possible colonized Cyprus recently, 



   
because the recovered haplotype is identical or extremely close to those of both Rhodes and 

Germany. 

Finally, according to the first findings, the phylogenetic relationships of the genus 

Plecotus show special scientific interest. Judging from the two samples of the species P. 

kolombatovici used in this study, the genetic diversity of the populations of Cyprus is very small. 

The examination of more individuals from Cyprus, the Aegean islands, mainland Greece and 

Turkey could provide important information for both the systematic and the historical 

biogeography of the taxon in the region. 

Summarising, all six taxa that were studied show very low or zero genetic diversity 

within the island of Cyprus. This is due to either the recent colonization of the island from each 

taxon or to the characteristics of each animal (e.g. dispersability). Special management attention 

should be given to H. cypriensis that is endemic to Cyprus. Its zero genetic diversity makes it 

vulnerable to extinction in case of environment change. 

Many of the findings are new knowledge for the scientific community and will be 

published in recognized scientific journals. 

 

1. Γενική Εισαγωγή 
Στην παρούσα μελέτη εξερευνήθηκαν οι φυλογενετικές σχέσεις έξι τάξων της πανίδας 

της Κύπρου, τριών ερπετών (Hierophis cypriensis, Mauremys rivulata και Natrix natrix), δύο 

εντόμων (Euplagia quadripunctaria και Propomacrus cypriacus) και ενός θηλαστικού (Plecotus 

kolombatovici). Η μελέτη της γενετικής ποικιλότητας με απώτερο στόχο τη διαχείριση 

πληθυσμών είναι ιδιαιτέρα σημαντική, καθώς η απώλεια της γενετικής ποικιλότητας μπορεί να 

οδηγήσει σε μειωμένη ικανότητα προσαρμογής των πληθυσμών σε νέες περιβαλλοντικές 

προκλήσεις και κατά συνέπεια πρόωρη εξαφάνιση. Ωστόσο, η παρατήρηση μειωμένης γενετικής 

ποικιλότητας δεν αποτελεί πάντοτε ένδειξη απειλής, καθώς είναι συχνό φαινόμενο σε 

περιπτώσεις κοσμοπολίτικων ειδών, δηλαδή ειδών με μεγάλη ικανότητα διασποράς. Ο 

συνδυασμός της μοναδικότητας ενός τάξου και της μειωμένης γενετικής ποικιλότητας στην 

περιοχή εξάπλωσής του είναι ένας σημαντικός λόγος για την ορθή διαχείριση του. 

Προκειμένου λοιπόν να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την γενετική ποικιλότητα 

των υπό μελέτη ειδών κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί τόσο η ενδοπληθυσμιακή τους ποικιλότητα 



   
στο νησί, όσο και η σχέσης τους με συγγενικά είδη/πληθυσμούς εκτός Κύπρου. Για την κάλυψη 

και των δύο ερωτημάτων θεωρήθηκε καταλληλότερη η χρήση μιτοχονδριακών δεικτών, οι 

οποίοι διαθέτουν µια σειρά από χαρακτηριστικά που τους καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιµους για 

την ανίχνευση γενετικών διαφορών σε διαειδικό και ενδοειδικό επίπεδο. Στην κάθε περίπτωση 

επιλέχθηκε ο κατάλληλος μιτοχονδριακός δείκτης σύμφωνα με προηγούμενες φυλογενετικές 

εργασίες για το κάθε είδος.   

Στη συνέχεια της αναφοράς παρατίθενται έξι κεφάλαια που αντιστοιχούν σε κάθε τάξο 

που μελετήθηκε. Συνοπτικά αναπτύσσονται εισαγωγικά στοιχεία και μέχρι τώρα γνώση για το 

κάθε είδος, η εργαστηριακή και υπολογιστική διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς και τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν σύμφωνα με τα αποτελέσματα. 



   
2. Natrix natrix 

2.1. Εισαγωγή 
Τo είδος Natrix natrix (Linnaeus, 1758), γνωστό ως νερόφιδο ανήκει στην οικογένεια 

Colubridae και στην υποοικογένεια Natricinae (Valakos et al., 2008). Κύρια συνώνυμα του 

είδους είναι τα Coluber natrix Linnaeus, 1758, Natrix vulgaris Laurenti, 1768 και Tropidonotus 

natrix Boie, 1827. Μεταξύ των τεσσάρων ειδών του γένους (N. maura,  N. tessellata, N. 

megalocephala και N. natrix), το N. natrix έχει την πιο ευρεία κατανομή η οποία εκτείνεται 

γεωγραφικά μεταξύ 67ης και 35ης Blosat, 2002b παράλληλης ( ). Το είδος αυτό διασπείρεται σε 

όλη την Ευρώπη (εκτός Ιρλανδίας), το Καζακστάν, από τη Ρωσία στη Μογγολία και την Κίνα, 

στην Τουρκία μέσω του Καυκάσου, στο βόρειο Ιράν, και οριακά, στο βόρειο Λίβανο και στη 

Συρία, καθώς και στην Κύπρο (Valakos et al., 2008).  Συναντάται σε ποικίλα ενδιαιτήματα 

(Guicking et al., 2006; Mertens, 1947). Προτιμά περιοχές κοντά σε νερό (ακόμα και θαλασσινό), 

αλλά μπορεί να βρεθεί και σε πιο ξηρές περιοχές φτάνοντας μέχρι τα 2.400m σε υψόμετρο 

(Valakos et al., 2008). Δευτερογενή ενδιαιτήματα αποτελούν ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

(π.χ. τεχνητές λίμνες) (Blosat, 2002b). 

 Οι πρώτες αναφορές για την παρουσία του Natrix natrix στην Κύπρο, ανάγονται στο 

1787 (Blosat, 2008; Cobham, 1908), ενώ το 1930 περιγράφηκε από τον Hecht το ενδημικό 

κυπριακό υποείδος N. n. cypriaca (συνώνυμο: Tropidonotus n. cypriacus)(Blosat, 2008). Η 

ταξινομική διάκριση των κυπριακών πληθυσμών του N. natrix υποστηρίχθηκε και αργότερα με 

μοριακούς δείκτες (αλλοένζυμα) (Hille, 1997)και νέους μορφολογικούς χαρακτήρες (Blosat, 

1998, 2008). 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 μέχρι το 1992 οπότε και το ενδημικό κυπριακό 

υποείδος εντοπίστηκε ξανά σε ένα φράγμα (φράγμα Ξυλιάτου) στους πρόποδες του όρους 

Τρόοδος (Wiedl and Böhme, 1992), το είδος θεωρούνταν εξαφανισμένο από την Κύπρο (Blosat, 

2008). Τρεις ακόμα υποπληθυσμοί εντοπίστηκαν κοντά στο φράγμα Ξυλιάτου ενώ το 2001 

εντοπίστηκαν πληθυσμοί του είδους σε μικρές λίμνες στην περιοχή Παραλίμνι (Blosat, 2008 και 

αναφορές μέσα σε αυτήν). Η κατανομή του είδους στην Κύπρο είναι κατακερματισμένη αφού οι 

δύο παραπάνω περιοχές απέχουν πάνω από 100χμ. μεταξύ τους. Επιπλέον, οι ορεινοί και 

παραθαλάσσιοι πληθυσμοί εμφανίζουν μορφολογικές, οικολογικές και ηθολογικές διαφορές και 



   
έχει προταθεί η διάκριση τους σε δύο ποικιλίες (Blosat, 2002a, 2008). Για παράδειγμα, οι 

πεδινοί πληθυσμοί (Παραλίμνι) εμφανίζουν μόνο το τυπικό χρωματικό πρότυπο, ενώ οι ορεινοί 

(Τρόοδος και γύρω περιοχές) εμφανίζουν τρία χρωματικά πρότυπα: τυπικό, μελανιστικό και 

picturata, με αυξημένη τη συχνότητα των δύο τελευταίων. Παρόλα αυτά, συναντώνται και 

ενδιάμεσοι των τριών χρωματικών προτύπων στην Κύπρο. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας του 

Natrix natrix στην Κύπρο, καθώς και οι σχέσεις των κυπριακών πληθυσμών με πληθυσμούς της 

Ευρασίας. 

2.2. Υλικά και Μέθοδοι 
2.2.1.  Συλλογή Δειγμάτων 
 Η επιλογή των δειγμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα εργασία έγινε με 

τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συνολική γενετική ποικιλότητα 

των φιδιών του είδους Natrix natrix όλης της Κύπρου. Σκοπός της προσπάθειας αυτής ήταν να 

αποφευχθεί η πιθανή απώλεια ατόμων από κάποια τοποθεσία, κάτι που θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε παραπλανητικά ή λανθασμένα συμπεράσματα, αφού η αντιπροσώπευση της 

γενετικής ποικιλότητας του υπό εξέταση τάξου του εκάστοτε νησιού θα ήταν ανεπαρκής.  

 Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν, προέρχονται από τις συλλογές του Μ.Φ.Ι.Κ. 

διατηρημένα στους -20ο

 Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα δείγματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για τις 

φυλογενετικές αναλύσεις. Συμπληρωματικά, χρησιμοποιήθηκαν 45 αλληλουχίες του υπό 

εξέταση γονιδίου του είδους N.natrix, όπως επίσης και μια αλληλουχία του είδους N.tessellata, 

για χρήση της ως εξωο μάδα,  από  τη βάση μο ριακών δεδο μένων (GenBank) του διαδικτύου 

NCBI (National Center of Biotechnology Information) (

C από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο στα 

πλαίσια του προγράμματος Life-Icostacy. Δειγματοληπτικά στοιχεία για όλα τα άτομα που θα 

χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζονται στον πίνακα Π1 του παραρτήματος.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Στον 

Πίνακα 2 φαίνονται οι αριθμοί πρόσβασής των αλληλουχιών. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/�


   
Πίνακας 1. Στοιχεία δειγματοληψίας των ατόμων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη 

Table 1. Sampling information of the samples that were used in the present study. 

α/α Τάξο Περιοχή Τοποθεσία NHMC Code Ημερομηνία 
Συλλογής 

1 Natrix natrix Κύπρος Κάτω Μονή 80.3.34.22 5/30/2011 
2 Natrix natrix Κύπρος Καλό Χωριό Κλήρου 80.3.34.27 5/31/2011 
3 Natrix natrix Κύπρος Παραλίμνι 80.3.34.30 5/23/2002 
4 Natrix natrix Κύπρος Παραλίμνι 80.3.34.34 6/19/2002 
5 Natrix natrix Κύπρος Κάτω Μονή 80.3.34.66 5/11/2002 
6 Natrix natrix Κύπρος Κάτω Μονή 80.3.34.67 5/11/2002 
7 Natrix natrix Κύπρος Κάτω Μονή 80.3.34.68 5/11/2002 
8 Natrix natrix Κύπρος Κάτω Μονή 80.3.34.71 5/11/2002 
9 Natrix natrix Κύπρος Κάτω Μονή 80.3.34.88 7/2/2002 

10 Natrix natrix Κύπρος Φράγμα Ξυλιάτου 80.3.34.93 5/17/2002 
11 Natrix natrix Κύπρος Φράγμα Ξυλιάτου 80.3.34.94 5/20/2002 
12 Natrix natrix Κύπρος Φράγμα Ξυλιάτου 80.3.34.95 7/1/2002 
13 Natrix natrix Κύπρος Τρόοδος - Λαγουδερά 80.3.34.96 7/26/2002 
14 Natrix natrix Κύπρος Φράγμα Ξυλιάτου 80.3.34.98 6/15/2002 
15 Natrix natrix Κύπρος Κάτω Μονή 80.3.34.103 6/17/2011 
16 Natrix natrix Κύπρος Τρόοδος - Λαγουδερά 80.3.34.112 2005 
17 Natrix natrix Κύπρος Τρόοδος - Φτερικούδι (ρέμα) 80.3.34.116 2005 
18 Natrix natrix Κύπρος Κύπρος 80.3.34.120 2005 
19 Natrix natrix Κύπρος Παραλίμνι 80.3.34.124 9/16/2005 
20 Natrix natrix Κύπρος Μαρουλένας ποταμός 80.3.34.127 8/20/2011 
21 Natrix natrix Κύπρος Μαρουλένας ποταμός 80.3.34.128 8/20/2011 
22 Natrix natrix Κύπρος Μαρουλένας ποταμός 80.3.34.130 8/20/2011 
23 Natrix natrix Κύπρος Μαρουλένας ποταμός 80.3.34.131 8/20/2011 

 

Πίνακας 2. Στοιχεία των αλληλουχιών της βάσης δεδομένων Genbank που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

μελέτη. 

Table 2. Sequence information of the samples that were downloaded from Genbank and were used in the 

present study. 

α/α Τάξο Χώρα/Περιοχή Αριθμός πρόσβασης 
1 Natrix natrix Αρμενία AY866543 
2 Natrix natrix Αρμενία AY487735 
3 Natrix natrix Βουλγαρία AY866542 
4 Natrix natrix Γαλλία AY866537 
5 Natrix natrix Γερμανία AY866538 
6 Natrix natrix Γερμανία AY487745 
7 Natrix natrix Γερμανία AY487727 
8 Natrix natrix Γερμανία AY487748 
9 Natrix natrix Γεωργία AY487737 
10 Natrix natrix Γεωργία AY487736 
11 Natrix natrix Δανία AY866539 
12 Natrix natrix Ελλάδα-Άρτα AY487743 
13 Natrix natrix Ελλάδα-Άρτα AY487742 
14 Natrix natrix Ελλάδα-Ιωάννινα AY487725 
15 Natrix natrix Ελλάδα-Πελοπόννησος AY487746 



   
16 Natrix natrix Ελλάδα-Πελοπόννησος AY487747 
17 Natrix natrix Ηνωμένο Βασίλειο AY866544 
18 Natrix natrix Ιράν AY487756 
19 Natrix natrix Ισπανία AY866536 
20 Natrix natrix Ισπανία AY487734 
21 Natrix natrix Ισπανία AY866535 
22 Natrix natrix Ιταλία AY487733 
23 Natrix natrix Ιταλία AY487744 
24 Natrix natrix Ιταλία AY487729 
25 Natrix natrix Ιταλία AY487751 
26 Natrix natrix Καζακστάν AY487750 
27 Natrix natrix Καζακστάν AY487749 
28 Natrix natrix Ουγγαρία AY487732 
29 Natrix natrix Ουγγαρία AY487752 
30 Natrix natrix Ουγγαρία AY487731 
31 Natrix natrix Πορτογαλία AY487728 
32 Natrix natrix Πορτογαλία AY487724 
33 Natrix natrix Ρουμανία AY866541 
34 Natrix natrix Ρουμανία AY866540 
35 Natrix natrix Ρωσία AY487753 
36 Natrix natrix Ρωσία AY487741 
37 Natrix natrix Ρωσία AF471059 
38 Natrix natrix Ρωσία AY487754 
39 Natrix natrix Ρωσία AY487740 
40 Natrix natrix Σλοβενία AY487739 
41 Natrix natrix Σλοβενία AY487738 
42 Natrix natrix Σουηδία AY487755 
43 Natrix natrix Τουρκία AY487726 
44 Natrix natrix Τουρκία AY487723 
45 Natrix natrix Τουρκία AY487730 
46 Natrix tessellata Ρουμανία AY866534 

2.2.2. Πειραματική διαδικασία 
 Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών αναλύσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο 

εργαστήριο Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, ελήφθησαν όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις, τόσο για την ασφάλεια του 

ερευνητή, όσο και για την αποφυγή μολύνσεων των δειγμάτων. Η τυπική διαδικασία που 

ακολουθήθηκε περιλαμβάνει, συνοπτικά, τα ακόλουθα στάδια: 

i. Εξαγωγή ολικού γενωμικού υλικού. 

ii. Πολλαπλασιασμός τμήματος του επιθυμητού γονιδίου μέσω της τεχνικής της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR). 

iii. Καθαρισμός του προϊόντος της PCR. 



   
iv. Προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (Sequencing) σε αυτοματοποιημένη 

συσκευή προσδιορισμού νουκλεοτιδικών αλληλουχιών και στοίχιση των αλληλουχιών 

(Sequence alignment).  

v. Εκτίμηση γενετικών αποστάσεων και φυλογενετικές αναλύσεις 

 

i. Εξαγωγή ολικού γονιδιώματος  

 Για την εξαγωγή του ολικού γενωμικού DNA χρησιμοποιήθηκαν δυο διαφορετικά 

πρωτόκολλα, ανάλογα με το είδος ιστού του δείγματος. 

 Για τμήματα επιδερμικού ιστού από εκδύματα του φιδιού, καθώς και για δείγματα που 

συλλέχθηκαν με buccal swab, χρησιμοποιήθηκε πρωτόκολλο εξαγωγής με Ammonium Acetate. 

Για δείγματα συνδετικού ιστού (αίμα και πλάσμα αίματος), χρησιμοποιήθηκε ειδικό 

πρωτόκολλο εξαγωγής με τη χρήση σειράς αντιδραστηρίων (GFX Genomic Blood DNA 

Purification Kit) της εταιρίας Amersham Biosciences. 

 Συνοπτικά, η διαδικασία εξαγωγής DNA με Ammonium acetate αποτελείται από τα εξής 

στάδια. Αρχικά ο ιστός επωάζεται σε διάλυμα εξαγωγής (extraction buffer) στο οποίο έχει 

προστεθεί μικρή ποσότητα πρωτεϊνάσης Κ (10mg/ml). Ακολουθεί η διαδοχική προσθήκη 

Ammonium acetate και αιθανόλης με ενδιάμεσα στάδια φυγοκέντρησης. Το τελευταίο στάδιο 

αποτελείται από στέγνωμα του ιζήματος από την αιθανόλη και επαναδιάλυση του σε νερό. 

  Η διαδικασία εξαγωγής DNA με τη σειρά αντιδραστηρίων συνοπτικά αποτελείται από 

ένα αρχικό στάδιο επώασης, ένα στάδιο δέσμευσης του DNA σε κολώνες πυριτίου, δύο στάδια 

καθαρισμού και ένα τελικό στάδιο έκλουσης το οποίο διαθέτει κατάλληλη ιοντική ισχύ 

προκειμένου να εξαχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα ολικού DNA στη μεγαλύτερη δυνατή 

συγκέντρωση. 

 Η απόδοση της εξαγωγής DNA ελέγχεται χρησιμοποιώντας 3μl από το τελικό διάλυμα 

εξαγωγής και κάνοντας ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1%. Η ηλεκτροφόρηση διαρκεί 

50min σε τάση 90Volt. Από τη φωτογραφία που λαμβάνεται με έκθεση του πηκτώματος σε 

υπεριώδες φως, εκτιμάται η ποσότητα και η ποιότητα του εξαγόμενου DNA (Εικόνα 1). 

Ανεξάρτητα από την κατάσταση του DNA όλα τα δείγματα χρησιμοποιήθηκαν στις επόμενες 

φάσεις της πειραματικής πορείας. 

 



   

 
Εικόνα 1 . Φωτογραφία εξαγωγής ολικού DNA μετά από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης και έκθεση 

σε υπεριώδες φως. 

Figure 1. Image of total DNA extraction after electrophoresis in agarose gel and exposition to ultraviolet light.  

 

ii. Πολλαπλασιασμός των γονιδίων στόχων μέσω της PCR 
 Ο μοριακός δείκτης που επιλέχθηκε ήταν το γονίδιο του β κυτοχρώματος (cytb) 

του μιτοχονδριακού DNA. Προκειμένου να πολλαπλασιαστεί το συγκεκριμένο γονίδιο 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της PCR, μια ενζυμική μέθοδος ενίσχυσης συγκεκριμένης 

ακολουθίας DNA, in vitro. Με τη διαδικασία αυτή είναι δυνατό, μέσα σε λίγες ώρες, να 

δημιουργηθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός αντιγράφων της επιθυμητής αλληλουχίας DNA, με τη 

χρησιμοποίηση ειδικών ολιγουνουκλεοτιδικών εκκινητών (primers) και της ειδικής, ανθεκτικής 

σε υψηλές θερμοκρασίες, πολυμεράσης του DNA (Taq DNA polymerase). Οι δύο εκκινητές 

υβριδίζονται σε συμπληρωματικές θέσεις των δυο αλυσίδων στα άκρα του, υπό ενίσχυση, 

τμήματος DNA. 

Για τον πολλαπλασιασμό του συγκεκριμένου γονιδίου χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές 

L14724NAT (Guicking et al., 2002) και H15307_mod (αδημοσίευτοι), οι οποίοι 

πολλαπλασιάζουν ένα τμήμα του γονιδίου μήκους περίπου  370 bp. Το  πρό γραμμα της 

αντίδρασης PCR αποτελούταν από ένα αρχικό στάδιο αποδιάταξης στους 94 °C για 10 min, 

ακολουθούμενο από 35 κύκλους ενός λεπτού στους 94 °C, ενός λεπτού στους 52,9 °C, και ενός 

λεπτού στους 72 °C, χρησιμοποιώντας Taq DNA πολυμεράση (Invitrogen). Το τελευταίο στάδιο 

της αντίδρασης ήταν 10 min στους 72 °C. 

Η απόδοση της αντίδρασης PCR ελέγχθηκε χρησιμοποιώντας 1μl από το τελικό προϊόν 

για ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης, όπως και στην περίπτωση της εξαγωγής (ίδιες 

συγκεντρώσεις, χρόνος και τάση). Από τη λήψη της φωτογραφίας με έκθεση του πηκτώματος σε 

υπεριώδες φως (Εικόνα 2), μπορεί να εκτιμηθεί αν η αντίδραση ήταν επιτυχής ή όχι, το μήκος 



   
του προϊόντος που πολλαπλασιάστηκε, η ποσότητά του και κατά πόσο το προϊόν είναι ποιοτικά 

και ποσοτικά ικανό για να χρησιμοποιηθεί στα επόμενα βήματα της πειραματικής πορείας. 

 
Εικόνα 2. Φωτογραφία αντίδρασης PCR, μετά από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης και έκθεση σε 

υπεριώδες φως. 

Figure 2.  Image of PCR after electrophoresis in agarose gel and exposition to ultraviolet light. 

 
iii. Καθαρισμός του προϊόντος της PCR 

Προκειμένου το προϊόν της PCR να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν από αυτά τα υπολείμματα των 

εκκινητών, των νουκλεοτιδίων (dNTP’s) και της πολυμεράσης. Ο καθαρισμός των προϊόντων 

της PCR έγινε με τη χρήση σειράς αντιδραστηρίων καθαρισμού PCR (DNA Purification kit) της 

εταιρίας Invitrogen, με τη μέθοδο δέσμευσης και αποδέσμευσης του DNA από μεμβράνη 

πυριτίου, ακολουθώντας το πρωτόκολλο που προτείνεται από τους κατασκευαστές. Τέλος 

ακολουθούσε νέα ηλεκτροφόρηση, πανομοιότυπη με αυτή που γίνεται μετά την αντίδραση της 

PCR, με τη μόνη διαφορά πως σε αυτή χρησιμοποιούταν και ένας μάρτυρας, ώστε να γίνεται πιο 

ακριβής ποσοτικοποίηση του τελικού προϊόντος της PCR (Εικόνα 3). 

 
Εικόνα 3. Φωτογραφία καθαρισμού του προϊόντος της PCR, μετά από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 

και έκθεση σε υπεριώδες φως. Δεξιά διακρίνεται ο μάρτυρας. 

Figure 3. Image of PCR product purification after electrophoresis in agarose gel and exposition to ultraviolet 
light. 



   
iv. Προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας των προϊόντων της 

PCR (Sequencing) και στοίχιση των αλληλουχιών (Sequence alignment) 
 Ο προσδιορισμός των αλληλουχιών έγινε σε αυτοματοποιημένη συσκευή προσδιορισμού 

νουκλεοτιδικών αλληλουχιών (377 DNA SEQUENCER της ABI PRISM) ύστερα από 

κατάλληλη επεξεργασία των προϊόντων της PCR χρησιμοποιώντας το Big-Dye Terminator 

(v3.1) Cycle Sequencing kit. Συγκεκριμένα, με μια διαδικασία γνωστή ως “cycle sequencing” το 

προϊόν της PCR υπόκειται σε μια παραλλαγή της αντίδρασης PCR με χρήση εξειδικευμένης Taq 

πολυμεράσης (Big Dye), 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, μετά την 

ηλεκτροφόρηση του προϊόντος σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης. 

Μετά τη διαδικασία του προσδιορισμού της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, γίνεται η 

αποκωδικοποίηση των χρωματογραφημάτων σε αρχεία νουκλεοτιδικών αλληλουχιών, τα οποία 

με τη σειρά τους τα επεξεργαζόμαστε με ειδικά προγράμματα λογισμικού προκειμένου να 

κάνουμε τη στοίχισή τους (alignment). Η στοίχιση αποσκοπεί στον προσδιορισμό των ομολόγων 

θέσεων των αλληλουχιών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ClustalX version 

1.83 (Thompson et al., 1997). Οι διορθώσεις, όπου ήταν απαραίτητες, έγιναν με το «μάτι». 

v. Εκτίμηση γενετικών αποστάσεων και φυλογενετικές αναλύσεις 
 Στις φυλογενετικές αναλύσεις συμπεριλήφθηκαν συνολικά 68 αλληλουχίες του είδους N. 

natrix και μία αλληλουχία του είδους N. tesselata που χρησιμοποιήθηκε ως εξωομάδα.  Ο 

υπολογισμός του αριθμού των απλότυπων έγινε με το πρόγραμμα DnaSP  (v.5, Librado and 

Rozas, 2009). Οι γενετικές αποστάσεις (ανά ζεύγη) των αλληλουχιών εκτιμήθηκαν με βάση το 

μοντέλο Tamura-Nei (Tamura and Nei, 1993a) με τη βοήθεια του προγράμματος MEGA version 

5.0 (Tamura et al., 2011b). 

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τις φυλογενετικές μεθόδους  

Σύνδεσης Γειτόνων (Neighbor-Joining/NJ) (Saitou and Nei, 1987a) και Μπεϋζιανής 

Συμπερασματολογίας (Bayesian Inference/BI). Η NJ ανάλυση, που στηρίζεται σε εκτίμηση των 

γενετικών αποστάσεων μεταξύ των ατόμων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ρυθμούς νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης, πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα MEGA,  ενώ η ΒΙ ανάλυση με το 



   
πρόγραμμα MrBayes (v. 3.1.2, Ronquist and Huelsenbeck, 2003). Η μέθοδος bootstrap (BSBs) 

(Felsenstein, 1985a) εφαρμόσθηκε για τη στατιστική υποστήριξη των κλάδων του παραγόμενου 

φυλογενετικού δέντρου (1000 επαναλήψεις bootstrap). H ΒΙ έγινε πραγματοποιώντας 4 

ανεξάρτητα τρεξίματα (runs) και 8 ανεξάρτητες αλυσίδες (chains) για 109

Huelsenbeck and Ronquist, 2001

 επαναλήψεις (γενεές), 

ενώ το τρέχον δέντρο αποθηκεύονταν κάθε 100 γενεές. Το συναινετικό δέντρο ακολουθώντας 

τον κανόνα της 50% πλειονότητας (50% majority rule) εκτιμήθηκε από την εκ των υστέρων 

κατανομή των δέντρων, ενώ οι εκ των υστέρων πιθανότητες υπολογίστηκαν ως το ποσοστό των 

«δέντρων» που υποστηρίζουν ένα κλάδο ( ), όπου πιθανότητες 

≥95% υποδεικνύουν σημαντική υποστήριξη.  

2.3  Αποτελέσματα 
2.3.1 Γενικά στοιχεία για τις αλληλουχίες 
 Το σύνολο των αλληλουχιών αντιστοιχεί σε 24 απλότυπους. Η μέση νουκλεοτιδική 

σύσταση των αλληλουχιών είναι: (Α) 29.6%, (C) 29.5%, (G) 12.3%, (T) 28.5%. Η 

νουκλεοτιδική σύσταση εμφανίζει ισχυρή μεροληψία ως προς τη γουανίνη. Oι πολυμορφικές 

θέσεις είναι 62 (82 όταν προστίθεται και η αλληλουχία της εξωομάδας).  

2.3.2 Εκτίμηση γενετικών αποστάσεων 
 Οι γενετικές αποστάσεις (Πίνακας 4) μεταξύ των υπό εξέταση ατόμων, βάσει του 

μοντέλου Tamura & Nei κυμαίνονται από 0% έως 8%, ενώ αν συμπεριληφθεί και η παραομάδα 

η μέγιστη τιμή φτάνει το 16%. Η μέση ενδοειδική γενετική απόσταση για το N.natrix της 

Κύπρου είναι 0% (ένας απλότυπος). Η μέση ενδοειδική γενετική απόσταση για όλες τις 

αλληλουχίες του N.natrix είναι 4%, ενώ η μέση γενετική απόσταση μεταξύ της εξωομάδας και 

του παραπάνω τάξου είναι 14%. Η γενετική απόσταση κυπριακών-βουλγάρικων πληθυσμών 

είναι 1%, ενώ οι αποστάσεις των κυπριακών από τους υπόλοιπους πληθυσμούς κυμαίνεται 

μεταξύ 3-7%. 

2.3.3 Φυλογενετική ανάλυση 
 Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται το φυλογενετικό δέντρο με βάση τη μέθοδο Μπεϋζιανής 

Συμπερασματολογίας. Η τοπολογία των φυλογενετικών δέντρων δεν διαφέρει ιδιαίτερα μεταξύ 



   
των δύο αναλύσεων. Οι πληθυσμοί της Κύπρου ομαδοποιούνται με υψηλή στατιστική 

υποστήριξη με τον πληθυσμό της Βουλγαρίας. Οι γενεαλογικές γραμμές Κύπρου-Βουλγαρίας 

ομαδοποιούνται με πληθυσμούς από τη Ρωσία, το Καζακστάν, τη Γεωργία, την Αρμενία και την 

Τουρκία αλλά στην BI ανάλυση η σχέση αυτή δεν στηρίζεται στατιστικά. Οι σχέσεις των 

κυπριακών με τους υπόλοιπους ευρασιατικούς πληθυσμούς δεν ξεκαθαρίζονται εξαιτίας της 

χαμηλής στατιστικής υποστήριξης των αντίστοιχων κλάδων. 

Πίνακας 2. Οι γενετικές αποστάσεις (%) βάσει του μοντέλου Tamura & Nei, για το μιτοχονδριακό γονίδιο 

cytb, εντός και μεταξύ των κύριων φυλογενετικών κλάδων. 

Table 2. Tamura & Nei genetic distances for the mitochondrial gene of cytb within and among the major 

phylogenetic clades. 

 Κλάδοι 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 N. natrix Russia/Kazakstan/Turkey/Armenia/Georgia 1         
2 N. natrix Cyprus 4 0        
3 N. natrix Bulgaria 4 1 n/a       
4 N. natrix Spain/Portugal 7 6 6 0      
5 N. natrix Italy/Germany/France/U.Kingdom 6 6 6 8 1     
6 N. natrix Greece/Slovenia/Hungary/Romania 6 5 5 7 5 0    
7 N. natrix Iran 5 4 5 6 5 5 n/a   
8 N. natrix Denmark/Germany/Sweden 6 5 5 7 6 6 4 0  
9 N. tessellata 15 14 14 14 12 12 14 14 n/a 



   

 

Εικόνα 4. Φυλογενετικό δέντρο που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο NJ με το μοντέλο των Tamura & Nei για 

το νερόφιδο Natrix natrix. Στη βάση των κλάδων φαίνονται οι τιμές σημαντικότητας bootstrap, ενώ οι 

αριθμοί σε παρένθεση είναι το πλήθος των αλληλουχιών μέσα σε κάθε ομάδα. 

Figure 4. Phylogenetic tree of the snake Natrix natrix based on the NJ method and the Tamura & Nei model. 

The numbers at the base of the branches are bootstrap values and the numbers inside the brackets are the 

total number of sequences within each group. 



   
2.4 Συζήτηση 

Οι γενετικές αποστάσεις υποδεικνύουν ότι οι υποπληθυσμοί της Κύπρου συγκροτούν 

έναν μονομορφικό πληθυσμό. Η απουσία διαφοροποίησης των σύγχρονων πληθυσμών στην 

Κύπρο, υποδεικνύει την πρόσφατη εποίκηση του νησιού από το N. natrix ή/και αντανακλά την 

επίδραση της δραματικής μείωσης (bottleneck) που υπέστη ο πληθυσμός του είδους στην Κύπρο 

τις τελευταίες δεκαετίες (Blosat, 2008)Blosat et al. 2008). Η απουσία γενετικής διαφοροποίησης 

μεταξύ ορεινών και πεδινών πληθυσμών δεν υποστηρίζει την όποια περαιτέρω διάκρισή τους. 

Ο κυπριακός πληθυσμός ομαδοποιείται με τον πληθυσμό N. natrix της Βουλγαρίας με 

υψηλή στατιστική υποστήριξη και πληθυσμούς από την Τουρκία, την Αρμενία, τη Γεωργία, το 

Καζακστάν και τη Ρωσία. Η τελευταία σχέση, δεν στηρίζεται στατιστικά, σε αντίθεση με την 

εργασία των Guicking et al.(2006) από όπου προέρχεται η πλειονότητα των αλληλουχιών. Οι 

σχέσεις με τους υπόλοιπους ευρασιατικούς πληθυσμούς δεν ξεκαθαρίζονται (δεν στηρίζονται 

στατιστικά) ενώ προκύπτουν αρκετές διαφορές στην τοπολογία σε σχέση με τους Guicking et al. 

(2006). Οι διαφορές αυτές αποδίδονται στη χρήση ενός μόνο μοριακού δείκτη στην παρούσα 

εργασία και στην ελλιπή εκπροσώπηση γειτονικών της Κύπρου πληθυσμών.  
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3. Hierophis cypriensis 
3.1 Εισαγωγή 
Το Hierophis cypriensis (Schätti, 1985) είναι ενδημικό είδος της Κύπρου και μαζί με την οχιά 

Macrovipera schweitzeri (Werner, 1935) της Μήλου, αποτελούν τα δύο μοναδικά ενδημικά 

φίδια στα νησιά της Μεσογείου.  Είναι περιορισμένο στο ορεινό σύμπλεγμα του Τροόδου και 

τους πρόποδές του (Εικόνα 4) και συναντάται σε πολύ λίγες τοποθεσίες (Böhme et al., 2009). 

Αρχικά περιγράφτηκε το 1985 (Schätti, 1985), βάση μορφολογικών χαρακτήρων, ως νέο είδος 

του γένους Coluber. Έκτοτε το γένος Coluber υπέστη δραστικές ταξινομικές αναθεωρήσεις και 

διαχωρίστηκε σε πέντε νέα γένη (Hemerophis, Hierophis, Hemorrois, Spalerosophis και 

Platyceps)  (Nagy et al., 2004; Schätti and Utiger, 2001 και αναφορές εκεί). Το γένος Hierophis 

κατανέμεται στην Ευρώπη και στην Ασία και αποτελείται από άλλα 6 περιγεγραμμένα είδη μαζί 

με το H. cypriensis (H.  gemonensis, H.  viridiflavus, H.  caspius, H.  jugularis, H.  schmidti και  

H.  spinalis).  

 

Εικόνα 4. Κατανομή του ενδημικού είδους της Κύπρου H. cypriensis. 

Figure 4. Distribution of the endemic species of Cyprus H. cypriensis. 



   
Το υπό μελέτη είδος έχει αποδειχθεί ότι διακρίνεται από τα υπόλοιπα του γένους τόσο βάση 

μορφολογικών όσο και γενετικών δεικτών (Utiger and Schätti, 2004).  Σύμφωνα και με τα δύο 

σύνολα δεδομένων, τα συγγενικότερά του είδη είναι τα ευρωπαϊκά H. gemonensis και Η. 

viridiflavus, ενώ από κάποιους ερευνητές θεωρείται από τα παλαιότερα μέλη της ερπετοπανίδας 

της Κύπρου (Boehme και Wield, 1994). Οι φυλογενετικές σχέσεις του γένους Hierophis έχουν 

μελετηθεί σε διάφορες εργασίες (π.χ. Kyriazi et al., 2012; Nagy et al., 2002; Utiger and Schätti, 

2004). Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται για πρώτη φορά οι φυλογενετικές σχέσεις των 

πληθυσμών του ενδημικού είδους της Κύπρου.  

3.2 Υλικά και Μέθοδοι 

3.2.1 Συλλογή δειγμάτων 
Στο πλαίσιο δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο στα πλαίσια του 

προγράμματος Life-Icostacy συλλέχθηκαν 7 δείγματα του είδους Hierophis. Τα δείγματα 

βρίσκονται κατατεθειμένα στη συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Για λόγους 

σύγκρισης χρησιμοποιήθηκαν επίσης όλες οι διαθέσιμες αλληλουχίες του γένους από τη 

γενετική βάση δεδομένων GenBank καθώς και τρεις εκπρόσωποι του γένους Platyceps (P. 

najadum, P. rubriceps και P. karelini) και ένας του γένους Spalerosophis (S. diadema) ως 

εξωομάδες. Στοιχεία που αφορούν την προέλευση και τους κωδικούς των δειγμάτων 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 

 
Πίνακας 3. Στοιχεία που αφορούν την προέλευση και τους κωδικούς των δειγμάτων (όπου δεν ήταν γνωστή η 

κατανομή, παρατίθεται η εργασία όπου αναφέρεται η αντίστοιχη αλληλουχία). 

Table 3. Sampling information of the samples (wherever the distribution is unknown, it is given the reference 

in which the sequence was used). 

  
Κωδικός GenBank 
/κωδικός NHMC Είδος Περιοχή / Εργασία 

1 JX315482 Hierophis gemonensis Μπάλος, Γραμβούσα, Κρήτη, Ελλάδα 
2 JX315480 Hierophis gemonensis Κρήτη, Ελλάδα 
3 JX315481 Hierophis gemonensis Κοκκίνι Χάνι, Κρήτη, Ελλάδα 
4 JX315479 Hierophis gemonensis Πάτρα, Ελλάδα 
5 JX315478 Hierophis gemonensis Φόλοι, Πελοπόννησος, Ελλάδα 
6 JX315473 Hierophis gemonensis Barban Κροατία 



   
7 JX315469 Hierophis gemonensis Πελοπόννησος, Ελλάδα 
8 JX315477 Hierophis gemonensis Δάσος Καλογρίας, Πελοπόνησσος, Ελλάδα 
9 JX315471 Hierophis gemonensis Rab Κροατία 

10 JX315470 Hierophis gemonensis Krk Κροατία 
11 JX315476 Hierophis gemonensis Άργος, Πελοπόννησος, Ελλάδα 
12 JX315472 Hierophis gemonensis Ξυλόκαστρο, Πελοπόννησος, Ελλάδα 
13 JX315474 Hierophis gemonensis Κροατία 
14 AY376741 Hierophis gemonensis Nagy et al., 2003 
15 AY486925 Hierophis viridiflavus Nagy et al., 2004 
16 AY376745 Hierophis viridiflavus Nagy et al., 2003 
17 JX315475 Hierophis cypriensis Κύπρος 
18 NHMC80.3.9.8 Hierophis cypriencis Τρόοδος, Πλάτρες, Κύπρος 
19 NHMC80.3.9.13 Hierophis cypriencis Παγουδερά, Κύπρος 
20 NHMC80.3.9.12 Hierophis cypriencis Πάφος, πάνω Παναγιά, Κύπρος 
21 NHMC80.3.9.10 Hierophis cypriencis Πάφος, Τρίπυλος, Κύπρος 
22 NHMC80.3.9.9 Hierophis cypriencis Πάφος, Σαυρός, Κύπρος 
23 NHMC80.3.9.11 Hierophis cypriencis Ξυλιατός, Κύπρος 
24 NHMC80.3.9.14 Hierophis cypriencis Λεμεσός, Πλάτρες, Κύπρος 
25 JQ798800 Hierophis spinalis  
26 AY376744 Hierophis spinalis Κίνα 
27 AY486924 Hierophis spinalis Nagy et al., 2004 
28 AY486923 Hierophis schmidti Nagy et al., 2004 
29 AY376743 Hierophis schmidti Nagy et al., 2004 
30 AY376739 Hierophis caspius Nagy et al., 2004 
31 AY486917 Hierophis jugularis Nagy et al., 2004 
32 AY376740 Hierophis jugularis Nagy et al., 2004 
33 AY486919 Platyceps najadum Nagy et al., 2004 
34 AY486922 Platyceps rubriceps Nagy et al., 2004 
35 AY486918 Platyceps karelini Nagy et al., 2004 

36 AY486926 
Spalerosophis 
diadema Nagy et al., 2004 

 

3.2.2 Εργαστηριακές αναλύσεις 
Το σύνολο των  εργαστηριακών αναλύσεων, πραγματοποιήθηκαν  στο εργαστήριο 

Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστημίου 

Κρήτης. 



   
i) Εξαγωγή ολικού γενωμικού DNA. Η εξαγωγή ολικού γενωμικού DNA έγινε για το 

σύνολο των διαθέσιμων δειγμάτων από μυϊκό ιστό. Το πρωτόκολλο εξαγωγής περιγράφεται στο 

κεφάλαιο 2.2.2. 

ii) Πολλαπλασιασμός του επιθυμητού γονιδίου µέσω της τεχνικής της PCR (αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμερισμού).  Ο μοριακός δείκτης που επιλέχθηκε ήταν το μιτοχονδριακό γονίδιο 

του κυτοχρώματος β (cyt b). Το συγκεκριμένο γονίδιο επιλέχθηκε για συγκριτικούς λόγους, 

αφού υπήρχαν διαθέσιμες αλληλουχίες για το τάξο από προηγούμενες δημοσιεύσεις στην 

γενετική βάση δεδομένων, GenBank. Χρησιμοποιήθηκαν το ζεύγος εκκινητών L14841_mod (5’-

ATGYCCAACCAACACRYACT-3’) και H15149_mod (5’-

CTCAGAAWGATATYTGTCCTCA-3’). Το μέγεθος του τμήματος του γονιδίου που 

απομονώθηκε ήταν 275bp. Οι συνθήκες της PCR που εφαρμόστηκαν για τον πολλαπλασιασμό 

του γονιδίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  

iii) Καθαρισμός του προϊόντος της PCR. Το πρωτόκολλο καθαρισμού των αλληλουχιών 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2.2. 

iv) Προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας σε αυτοματοποιημένη συσκευή 

αλληλούχισης.

Γονίδιο 

 Συνολικά, αλληλουχήθηκαν 7 άτομα του γένους Hierophis. Το πρωτόκολλο και η 

διαδικασία αλληλούχισης περιγράφονται στο κεφάλαιο 2.2.2. 

 
 Πίνακας 4. Οι συνθήκες της PCR που εφαρμόσθηκαν για τον πολλαπλασιασμό του γονιδίου στόχου. 

Table 4. The PCR conditions that were applied for the amplification of the target gene. 

 Συνθήκες  Συγκέντρωση MgCl2 

Cyt b 

Στάδιο Θο Χρόνος C 

3 mM Αποδιάταξη 94 1’ 
Υβριδοποίηση 52 1’ 
Επιμήκυνση 72 1’ 

 

3.2.3 Φυλογενετικές αναλύσεις 
Τη διαδικασία του προσδιορισμού της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, ακολούθησε η 

αποκωδικοποίηση των χρωματογραφημάτων σε αρχεία νουκλεοτιδικών αλληλουχιών, η 

διόρθωση και η στοίχισή τους με τη βοήθεια του προγράμματος Mafft (Katoh and Toh, 2008).  

Η εκτίμηση των γενετικών αποστάσεων, όπου αναφέρονται, έγινε βάσει του μοντέλου Τamura-



   
Nei (Tamura and Nei, 1993b), µε το πρόγραμμα MEGA (v. 5.0 Tamura et al., 2011a). Οι 

φυλογενετικές σχέσεις ανακτήθηκαν υπό το κριτήριο της «Σύνδεσης Γειτόνων» (Neighbor-

Joining, NJ)(Saitou and Nei, 1987b) με τη βοήθεια του προγράμματος MEGA.  

3.3 Αποτελέσματα – Συζήτηση 
Για το μιτοχονδριακό γονίδιο cyt b χρησιμοποιήθηκαν 7 αλληλουχίες του γένους 

Hierophis από την Κύπρο, που παρήχθησαν στην παρούσα μελέτη (μήκους 275bp), καθώς και 

25 αλληλουχίες που αντλήθηκαν από την GenBank (μήκους 1117bp). Η μέση νουκλεοτιδική 

σύσταση των αλληλουχιών είναι:  (Α) 31,5%, (C) 31,3%, (G) 11,%, (T) 26%. Οι πολυμορφικές 

θέσεις για τις αλληλουχίες του γένους είναι 364 (441 όταν προστίθενται και οι αλληλουχίες των 

εξωομάδων). 

 
Πίνακας 5. Γενετικές αποστάσεις μεταξύ των ειδών του γένους Hierophis. Με πλάγια παρουσιάζονται οι 

γενετικές αποστάσεις εντός των ειδών (παρουσιάζονται μόνο για τα είδη για τα οποία τουλάχιστον δύο 

αλληλουχίες ήταν διαθέσιμες). 

Table 5. The genetic distances among the species of genus Hierophis.The genetic distances within the species 

are shown with italics (only for the species of which at least two sequences are available). 

Είδος          
H. gemonensis 0.53         
H. viridiflavus 11.1 0.09        
H. cypriensis 12.8 13.5 0.18       
H. ravergieri 15.8 17.7 13.5 ---      

H. hippocrepis 18.8 19.5 16.0 13.0 ---     
H. spinalis 15.8 17.6 16.5 17.6 17.6 0.45    
H. schmidti 17.0 18.1 19.2 17.3 19.7 16.5 0.09   
H. caspius 15.3 18.0 17.6 15.9 18.7 17.6 7.5 ---  

H. jugularis 18.3 17.8 19.8 19.6 21.2 18.5 16.2 15.0 8.56 
  

Οι φυλογενετικές σχέσεις που ανακτήθηκαν στην παρούσα μελέτη είναι όμοιες με 

εκείνες των Juste et al. (2004) (Εικόνα 5). Το είδος H. cypriensis εμφανίζεται συγγενικό με τα 

ευρωπαϊκά είδη H. viridiflavus και H. gemonensis. Σε μελέτη των φυλογενετικών σχέσεων του 

Hierophis της Κρήτης με τους γειτονικούς του πληθυσμούς, φάνηκε ότι το νησί έχει εποικιστεί 

πολύ πρόσφατα, γεγονός που αποδίδεται είτε σε εισαγωγή από τον άνθρωπο είτε από εποίκιση 



   
κατά το Πλειστόκαινο μέσω νησιών από την Πελοπόννησο (Kyriazi et al., 2012; Lymberakis 

and Poulakakis, 2010). Η γενετική απόσταση του H. cypriensis από τα υπόλοιπα είδη είναι 

συγκρίσιμη με τις γενετικές αποστάσεις μεταξύ των άλλων ειδών (Πίνακας 4), γεγονός που 

επιβεβαιώνει την παλαιή απομόνωση του τάξου στην Κύπρο σε αντίθεση με την περίπτωση της 

Κρήτης. Η έλλειψη ενδοειδικής ποικιλότητας, τουλάχιστον για την περίπτωση της Κύπρου 

(Πίνακας 5) θα μπορούσε να αποδοθεί σε δύο πιθανά σενάρια 1) την υποχώρηση του είδος λόγω 

κάποιου γεγονότος (π.χ. κλιματικές αλλαγές) και την ακόλουθη πρόσφατη εξάπλωση του ή 2) τη 

μεγάλη κινητικότητα του ζώου που οδηγεί σε παμμικτικό πληθυσμό. Η πρώτη εξήγηση θα 

μπορούσε να δικαιολογήσει και την περιορισμένη κατανομή του είδους στο νησί. Αξίζει  να 

σημειωθεί ότι και για τα υπόλοιπα είδη (με μόνη εξαίρεση το είδος H. jugularis) η ενδοειδική 

ποικιλότητα είναι πολύ χαμηλή (Πίνακας 5), γεγονός όμως που μπορεί να οφείλεται στην 

ελλειπή κάλυψη των κατανομών τους στην παρούσα μελέτη. Προκειμένου να αποσαφηνιστούν 

αυτά τα ερωτήματα, απαιτείται περαιτέρω μελέτη με περισσότερα δείγματα και ενδεχομένως 

διαφορετικούς τύπου δείκτες (π.χ. μικροδορυφορικά).      



   

 

Εικόνα 5. Οι φυλογενετικές σχέσεις του γένους Hierophis (με κόκκινο για το Hierophis cypriensis της 

Κύπρου), βάσει του γονιδίου cyt b και  σύμφωνα με τη μέθοδο NJ. Οι αριθμοί στους κλάδους αντιστοιχούν 

στις τιμές bootstrap (>50%), που δηλώνουν σημαντική στατιστική υποστήριξη.  

Figure 5. The phylogenetic relationships of genus Hierophis (with red for Hierophis cypriensis) based on the 
cytb gene and the NJ method. The numbers at the branches  correspond to the bootstrap values (>50%). 
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4. Mauremys rivulata 

4.1 Εισαγωγή 
 Τo είδος Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) ανήκει στην οικογένεια Geomydidae. 

Πρόκειται για ένα από τα τρία είδη που συναντώνται στη Μεσόγειο (μαζί με τα M. caspica και 

M. leprosa). Μέχρι πρόσφατα το M. rivulata θεωρούνταν υποείδος του M. caspica, μέχρι που οι 

Fritz & Wischuf (1997) το περιέγραψαν ως ξεχωριστό είδος με βάση μορφομετρικά στοιχεία και 

χρωματικά πρότυπα στο χέλυο. Η αναγωγή σε επίπεδο είδους επιβεβαιώθηκε και από μοριακά 

δεδομένα στη συνέχεια (Mantziou et al., 2004). Η κατανομή του Μ. rivulata περιλαμβάνει την 

Κροατία, την Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κύπρο, το 

Λίβανο, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και τα μεσογειακά παράλια της Τουρκίας και 

της Συρίας (Wischuf and Busack, 2001). Το M. rivulata ζει σε ποικιλία ενδιαιτημάτων από 

χείμαρρους έως λίμνες, λιμνοθάλασσες, αλυκές, φράγματα, αρδευτικά κανάλια, βάλτους και 

νερόλακκους. Δείχνει βέβαια ιδιαίτερη προτίμηση στα λιμνάζοντα ύδατα ή στα τρεχούμενα 

ύδατα με χαμηλό ρυθμό ροής (Arnold and Burton, 1985; Gasith and Sidis, 1985). Οι χελώνες  

του είδους M. rivulata είναι ζώα ημερόβια και περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους πάνω σε 

βράχια ή καλάμια στην όχθη όπου εκτίθενται στον ήλιο (Gasith and Sidis, 1985). Είναι ένα είδος 

δύσκολα παρατηρήσιμο, αφού μόλις ενοχληθεί ή αντιληφθεί ανθρώπινη παρουσία, βουτάει στο 

νερό και θάβεται στη λάσπη του υποστρώματος ή ανάμεσα σε υδρόβια φυτά. Οι Busack & Ernst 

(1980) υποστηρίζουν ότι το M. rivulata ζει σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από 0 έως 175 

φυσιολογικώς ξηρές μέρες το χρόνο. 

4.2 Υλικά και Μέθοδοι 
4.2.1 Συλλογή Δειγμάτων 
 Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν, προέρχονται από τις συλλογές του Μ.Φ.Ι.Κ. 

διατηρημένα σε 96% αλκοόλη, από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο στα 

πλαίσια του προγράμματος Life-Icostacy. Στον Πίνακα 6 φαίνονται τα δείγματα τα οποία έχουν 



   
χρησιμοποιηθεί για τις φυλογενετικές αναλύσεις. Συμπληρωματικά, για τις φυλογενετικές 

αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν έξι αλληλουχίες συγγενικών ειδών του υπό εξέταση μοριακού 

δείκτη, όπως επίσης και μια αλληλουχία του είδους Testudo marginata, για χρήση της ως 

εξωομάδα, από τη βάση μοριακών δεδομένων (GenBank) του διαδικτύου NCBI (National 

Center of Biotechnology Information) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Στον Πίνακα 7 φαίνονται 

οι αριθμοί πρόσβασής των αλληλουχιών. 

Πίνακας 6. Στοιχεία δειγματοληψίας των ατόμων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη. 

Table 6. Sampling information of the samples that were used in the present study. 

α/α Τάξο Χώρα Περιοχή / Τοποθεσία NHMC Code Ημερομηνία 
Συλλογής 

1 M. rivulata Κύπρος Φράγμα Κοτσιάτη 80.3.15.1165 08/2011 
2 M. rivulata Κύπρος Φράγμα Κοτσιάτη 80.3.15.1166 08/2011 
3 M. rivulata Κύπρος Φράγμα Κοτσιάτη 80.3.15.1169 08/2011 
4 M. rivulata Κύπρος Φράγμα Κοτσιάτη 80.3.15.1173 08/2011 
5 M. rivulata Κύπρος Φράγμα Κοτσιάτη 80.3.15.1175 08/2011 
6 M. rivulata Κύπρος Φράγμα Κοτσιάτη 80.3.15.1178 08/2011 
7 M. rivulata Κύπρος Φράγμα Λιθρόδοντα 80.3.15.1199 08/2011 
8 M. rivulata Κύπρος Σκουλοί 80.3.15.1202 05/2012 
9 M. rivulata Κύπρος - 80.3.15.896 25/04/2005 
10 M. rivulata Κύπρος - 80.3.15.897 25/04/2005 
11 M. rivulata Κύπρος - 80.3.15.939 25/04/2005 
12 M. rivulata Κύπρος - 80.3.15.940 25/04/2005 
13 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.75 03/05/2000 
14 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.16 21/03/2000 
15 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.41 21/03/2000 
16 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.238 31/05/2002 
17 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.247 31/05/2002 
18 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.159 13/04/2002 
19 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.281 12/06/2002 
20 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.114 18/11/2000 
21 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.115 18/11/2000 
22 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.66 27/05/2000 
23 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.71 27/05/2000 
24 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.77 05/06/2000 
25 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.79 05/06/2000 
26 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.255 04/06/2002 
27 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.257 04/06/2002 
28 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.46 28/03/2000 
29 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.47 28/03/2000 
30 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.110 07/11/2000 
31 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.311 28/08/2002 
32 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.317 28/08/2002 
33 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.407 25/20/2002 
34 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.409 25/20/2002 
35 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.494 20/04/2002 
36 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.522 08/06/2003 
37 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.523 08/06/2003 
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38 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.123 10/03/2001 
39 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.125 10/03/2001 
40 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.286 31/07/2002 
41 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.287 31/07/2002 
42 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.191 09/05/2002 
43 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.196 09/05/2002 
44 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.93 06/08/2000 
45 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.94 06/08/2000 
46 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.45 26/03/2000 
47 M. rivulata Ελλάδα Κρήτη 80.3.15.889 16/05/2004 
48 M. rivulata Ελλάδα Χίος 80.3.15.127 26/05/2001 
49 M. rivulata Ελλάδα Χίος 80.3.15.128 26/05/2001 
50 M. rivulata Ελλάδα Ικαρία 80.3.15.100 27/08/2000 
51 M. rivulata Ελλάδα Κως 80.3.15.132 28/06/2001 
52 M. rivulata Ελλάδα Κως 80.3.15.133 28/06/2001 
53 M. rivulata Ελλάδα Λάρισα 80.3.15.135 01/08/2001 
54 M. rivulata Ελλάδα Λάρισα 80.3.15.136 01/08/2001 
55 M. rivulata Ελλάδα Λέσβος 80.3.15.97 05/07/2000 
56 M. rivulata Ελλάδα Λέσβος 80.3.15.98 05/07/2000 
57 M. rivulata Ελλάδα Νάξος 80.3.15.51 15/04/2000 
58 M. rivulata Ελλάδα Νάξος 80.3.15.53 15/04/2000 
59 M. rivulata Ελλάδα Άργος 80.3.15.882 14/05/2004 
60 M. rivulata Ελλάδα Άργος 80.3.15.884 14/05/2004 
61 M. rivulata Ελλάδα Άργος 80.3.15.885 14/05/2004 
62 M. rivulata Ελλάδα Άραξος 80.3.15.880 13/05/2004 
63 M. rivulata Ελλάδα Άραξος 80.3.15.881 13/05/2004 
64 M. rivulata Ελλάδα Κυπαρισσία 80.3.15.137 17/08/2001 
65 M. rivulata Ελλάδα Παλαιοχώρι 80.3.15.877 13/05/2004 
66 M. rivulata Ελλάδα Παλαιοχώρι 80.3.15.879 13/05/2004 
67 M. rivulata Ελλάδα Ρόδος 80.3.15.83 07/06/2000 
68 M. rivulata Ελλάδα Ρόδος 80.3.15.85 07/06/2000 
69 M. rivulata Ελλάδα Σάμος 80.3.15.103 31/08/2000 
70 M. rivulata Ελλάδα Σάμος 80.3.15.04 31/08/2000 
71 M. rivulata Ελλάδα Σκύρος  80.3.15.199 11/05/2002 
72 M. rivulata Ελλάδα Σκύρος 80.3.15.200 11/05/2002 
73 M. rivulata Ελλάδα Νέα Μάκρη 80.3.15.901 26/03/2005 
74 M. rivulata Ελλάδα Νέα Μάκρη 80.3.15.903 26/03/2005 
75 M. rivulata Ελλάδα Νέα Μάκρη 80.3.15.905 26/03/2005 
76 M. rivulata Ελλάδα Μαραθώνας 80.3.15.899 25/03/2005 
77 M. rivulata Ελλάδα Μαραθώνας 80.3.15.908 26/03/2005 
78 M. rivulata Ελλάδα Κερκίνη 80.3.15.914 27/09/2004 
79 M. rivulata Ελλάδα Κερκίνη 80.3.15.915 27/09/2004 
80 M. rivulata Ελλάδα Κερκίνη 80.3.15.920 27/09/2004 
81 M. rivulata Ιορδανία Jerash 80.3.15.56 27/04/2000 
82 M. rivulata Ιορδανία Jerash 80.3.15.57 27/04/2000 
83 M. rivulata Ιορδανία Wadi Zarqa, Sihan 80.3.15.58 29/04/2000 
84 M. rivulata Ιορδανία Amman 80.3.15.59 02/05/2000 
85 M. rivulata Ιορδανία Amman 80.3.15.60 02/05/2000 
86 M. rivulata Ιορδανία Amman 80.3.15.61 02/05/2000 
87 M. caspica Συρία As Suwar 80.3.112.1 08/04/1999 
88 M. caspica Συρία Al Asad 80.3.112.62 09/04/1999 
89 M. leprosa Ισπανία Ria Orlina, Rados 

d'Emporda 
80.3.113.1 17/06/2004 

90 M. leprosa Ισπανία Ria Orlina, Rados 80.3.113.2 17/06/2004 



   
d'Emporda 

91 M. leprosa Μαρόκο Oued Tensift 80.3.113.119 04/01/2001 
92 M. leprosa Μαρόκο Oued Tensift 80.3.113.120 04/01/2001 
93 M. leprosa Μαρόκο Oued Tensift 80.3.113.121 04/01/2001 

 

Πίνακας 7. Στοιχεία των αλληλουχιών της βάσης δεδομένων Genbank που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

μελέτη. 

Table 7. Information of the sequences downloaded from Genbank and used in the present study. 

α/α Τάξο Χώρα/Περιοχή Αριθμός πρόσβασης 
1 Mauremys annamensis Άγνωστο HM131942 
2 Mauremys mutica Άγνωστο NC009330 
3 Mauremys japonica Ιαπωνία AB559344 
4 Mauremys reevesii Ιαπωνία AB562111 
5 Mauremys reevesii Ιαπωνία AB562109 
6 Mauremys sinensis Άγνωστο FJ871126 
7 Testudo. marginata Άγνωστο NC007698 

 

4.2.2 Πειραματική διαδικασία 
i) Εξαγωγή ολικού γενωμικού DNA.

ii) 

 Η εξαγωγή ολικού γενωμικού DNA έγινε για το 

σύνολο των διαθέσιμων δειγμάτων από τμήμα νυχιού. Το πρωτόκολλο εξαγωγής περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 2.2.2. 

Πολλαπλασιασμός του επιθυμητού γονιδίου µέσω της τεχνικής της PCR (αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμερισμού).

Lamb et al., 1991

  Ο μοριακός δείκτης που επιλέχθηκε ήταν η περιοχή ελέγχου 

αντιγραφής του μιτοχονδρίου (control region / D-loop). Χρησιμοποιήθηκαν το ζεύγος εκκινητών 

LGL-283 και LGL-1115 ( ) οι οποίοι πολλαπλασιάζουν περίπου 500bp. Το 

πρόγραμμα της αντίδρασης PCR αποτελούταν από ένα αρχικό στάδιο αποδιάταξης στους 94 °C 

για 10 min, ακολουθούμενο από 35 κύκλους ενός λεπτού στους 94 °C, ενός λεπτού στους 47,7 

°C, και ενός λεπτού στους 72 °C, χρησιμοποιώντας Taq DNA πολυμεράση (Invitrogen). Το 

τελευταίο στάδιο της αντίδρασης ήταν 10 min στους 72 °C.  

iii) Καθαρισμός του προϊόντος της PCR.

iv) 

 Το πρωτόκολλο καθαρισμού των αλληλουχιών 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2.2. 

Προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας σε αυτοματοποιημένη συσκευή 

αλληλούχισης. Συνολικά, αλληλουχήθηκαν 86 άτομα του είδους M. rivulata, δύο άτομα του 



   
είδους M. Caspica και πέντε άτομα του είδους M. leprosa. Το πρωτόκολλο και η διαδικασία 

αλληλούχισης περιγράφονται στο κεφάλαιο 2.2.2. 

 

4.2.3 Εκτίμηση γενετικών αποστάσεων και φυλογενετική ανάλυση 
 Οι γενετικές αποστάσεις (ανά ζεύγη) των αλληλουχιών εκτιμήθηκαν με βάση το μοντέλο 

Tamura-Nei (Tamura and Nei, 1993a) με τη βοήθεια του προγράμματος MEGA version 5.0 

(Tamura et al., 2011b). 

 Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη φυλογενετική μέθοδο  Σύνδεσης 

Γειτόνων (Neighbor-Joining/NJ) (Saitou and Nei, 1987a). Η NJ ανάλυση, που στηρίζεται σε 

εκτίμηση των γενετικών αποστάσεων μεταξύ των ατόμων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ρυθμούς 

νουκλεοτιδικής υποκατάστασης, πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα MEGA. Η μέθοδος 

bootstrap (BSBs) (Felsenstein, 1985a) εφαρμόσθηκε για τη στατιστική υποστήριξη των κλάδων 

του παραγόμενου φυλογενετικού δέντρου (1000 επαναλήψεις bootstrap). 

4.3 Αποτελέσματα 
4.3.1 Γενικά στοιχεία για τις αλληλουχίες 
 Το σύνολο των αλληλουχιών αντιστοιχεί σε 21 απλότυπους. Η μέση νουκλεοτιδική 

σύσταση των αλληλουχιών είναι: (Α) 14.1.6%, (C) 20%, (G) 14.3%, (T) 34.1%. Η 

νουκλεοτιδική σύσταση εμφανίζει ισχυρή μεροληψία ως προς τη θυμίνη. Oι πολυμορφικές 

θέσεις είναι 134 (172 όταν προστίθενται και η αλληλουχία της εξωομάδας).  

4.3.2 Εκτίμηση γενετικών αποστάσεων 
 Οι γενετικές αποστάσεις (Πίνακας 8) μεταξύ των υπό εξέταση ατόμων, βάσει του 

μοντέλου Tamura & Nei κυμαίνονται από 0% έως 22.1%, ενώ αν συμπεριληφθεί και η 

παραομάδα η μέγιστη τιμή φτάνει το 28.9%. Ωστόσο, η μέση ενδοειδική γενετική απόσταση για 

τη M. rivulata είναι 0.4% (εντός των κυπριακών είναι 0%).  

4.3.3 Φυλογενετική ανάλυση 
 Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται το φυλογενετικό δέντρο με βάση τη μέθοδο NJ. Το είδος 

M. rivulata εμφανίζεται ως μια μονοφυλετική ομάδα με πολύ καλή στατιστική υποστήριξη. 



   
Εντός του είδους M. rivulata δεν υπάρχει ξεκάθαρη ομαδοποίηση απλότυπων. Τέλος, δε 

φαίνεται να υπάρχει γενετική διαφοροποίηση ούτε εντός των κυπριακών πληθυσμών, αλλά ούτε 

μεταξύ των κυπριακών πληθυσμών και των πληθυσμών της Ελλάδας και της Ιορδανίας. 

Πίνακας 8. Γενετικές αποστάσεις μεταξύ των ειδών του γένους Mauremys. Με πλάγια παρουσιάζονται οι 

γενετικές αποστάσεις εντός των ειδών (παρουσιάζονται μόνο για τα είδη για τα οποία τουλάχιστον δύο 

αλληλουχίες ήταν διαθέσιμες). 

Table 8. The genetic distances among the species of genus Mauremys.The genetic distances within the species 

are shown with italics (only for the species of which at least two sequences are available). 

Είδος         
M. rivulata 0.4        

M. annamensis 12.4 -       
M. sinensis 16.6 15.3 -      
M. mutica 13.2 9.3 16.8 -     
M. reevesii 12.9 12.5 12.0 15.4 1.2    
M. japonica 10.3 12.6 11.8 14.7 9.7 -   
M. caspica 7.7 13.3 17.5 15.0 12.5 12.5 2.1  
M. leprosa 10.4 14.6 16.3 16.6 13.3 12.8 10.8 1.7 

M. marginata 21.6 26.4 25.2 28.9 25.4 22.9 23.4 24.3 



   

Α) Β)  

Εικόνα 6. Φυλογενετικό δέντρο που κατασκευάστηκε με τη μέθοδο NJ με το μοντέλο των Tamura & Nei. Στη 

βάση των κλάδων φαίνονται οι τιμές σημαντικότητας bootstrap. 

Figure 6. Phylogenetic tree of genus Mauremys based on the NJ method and the Tamura & Nei model. At the 

base of the branches are shown the bootstrap values. 



   
 

4.4 Συζήτηση 
Οι γενετικές αποστάσεις (Πίνακας 8) και το φυλογενετικό δέντρο (Εικόνα 6) 

υποδεικνύουν πως το είδος M. rivulata είναι μια μονοφυλετική ομάδα. Αυτό υποστηρίζει την 

αναγωγή του στο επίπεδο του είδους από τους (Fritz and Wischuf, 1997). Εντός του είδους M. 

rivulata δεν υπάρχει ξεκάθαρη ομαδοποίηση απλότυπων, ενώ οι κυπριακοί πληθυσμοί δε 

διαφέρουν γενετικά. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Mantziou et al. (2004) 

χρησιμοποιώντας το γονίδιο του κυτοχρώματος β (cytb), το οποίο, ωστόσο, εξελίσσεται πιο 

αργά από το D-loop. 

Το μιτοχονδριακό DNA δεν είναι σε θέση να δώσει ένα ξεκάθαρο φυλογεωγραφικό 

πρότυπο μέσα στο είδος M. rivulata. Υπάρχει μια ασάφεια στις σχέσεις των ατόμων και το 

δέντρο έχει τη μορφή «χτένας». Οι πολυτομίες αυτές οφείλονται σε αδυναμία επίλυσης των 

σχέσεων στο συγκεκριμένο κόμβο του δέντρου, λόγω χαμηλής διακριτικής ικανότητας του υπό 

εξέταση γενετικού τόπου. Οι διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται είναι παρά πολύ μικρές και 

πολλοί απλότυποι διαφέρουν μεταξύ τους μόνο κατά ένα νουκλεοτίδιο. Η κατάσταση αυτή είναι 

ενδεικτική του μικρού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την απομόνωση των πληθυσμών 

αυτών (Avise, 2000). Το M. rivulata πιθανώς ανήκει στην κατηγορία των ειδών [όπως 

περιγράφεται από τον Avise (2000)] που αποτελούνται από πολλούς τοπικούς πληθυσμούς που 

χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθμούς εξαφάνισης και επανεποίκισης. Η απομόνωση λοιπόν 

είναι μικρής διάρκειας και όλοι οι πληθυσμοί συνδέονται ιστορικά έστω κι αν η γονιδιακή ροή 

στις περισσότερες γενεές είναι πολύ χαμηλή έως ανύπαρκτη. Οι εξαφανίσεις και  η επανεποίκιση 

παρεμποδίζουν τη γενετική διαφοροποίηση των πληθυσμών λόγω τυχαίας γενετικής 

παρέκκλισης. Συνήθως οι γενεαλογικές σχέσεις μεταξύ γεωγραφικά καθορισμένων πληθυσμών 

καθορίζονται από ένα μείγμα παραγόντων που περιλαμβάνουν ιστορικές συνδέσεις αλλά και 

σύγχρονη γονιδιακή ροή (Avise, 2000). 
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5. Propomacrus cypriacus 

5.1 Εισαγωγή 
Η ομάδα των σαπροξυλικών σκαθαριών Euchirinae (Scarabaeidae) αποτελείται από τα 

γένη, Euchirus (Burmeister and Schaum in Germar 1840), Cheirotonus (Hope 1840

Alexis and Makris, 2002

) και 

Propomacrus  (Newman 1837). Στην περιοχή της Ν/Α Μεσογείου, η ομάδα των Euchirinae 

εκπροσωπείται από το γένος Propomacrus με τα είδη P. bimucronatus (Pallas 1781) και P. 

cypriacus ( ) που απαντώνται μεταξύ 29◦N-42◦N (Ελλάδα, χώρες της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας, Τουρκία, Κύπρο, Ιράν, Ισραήλ και Συρία)_ENREF_3(Young, 1989). Με 

ένα ενδιάμεσο κενό στην κατανομή, που καλύπτει το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Ιράκ και το 

μεγαλύτερο μέρος του Ιράν, εκπρόσωποι των Euchirinae εντοπίζονται στη νησιωτική και 

ηπειρωτική Ασία σε γεωγραφικό πλάτος από 5◦ S  (Sulawesi) έως 32◦ N (Κίνα: Nanjing) και 

μήκος από 77.09◦Ε στους πρόποδες των Ιμαλάϊων (Ινδία: Himachal  Pradesh State) έως 130.4◦Ε 

(Ινδονησία: Seram). Στην περιοχή αυτή εντοπίζονται και τα υπόλοιπα είδη του γένους 

Propomacrus, τα Propomacrus davidi (Deyrolle, 1874) που εξαπλώνεται στη Ν/Α Κίνα (Jiangxi 

Province)(Young, 1989) και το πρόσφατα περιγεγραμμένο είδος του Θιβέτ, Propomacrus 

muramotoae (Fujioka, 2007). Δεν είναι ξεκάθαρο, αν το κενό της κατανομής της ομάδας των 

Euchirinae, οφείλεται σε βιογεωγραφικούς λόγους ή σε έλλειψη δεδομένων λόγω δυσκολίας 

πρόσβασης στις συγκεκριμένες περιοχές. 

Οι πληθυσμοί Propomacrus της Κύπρου ταξινομούνταν ως P. bimucronatus μέχρι την 

εργασία των Alexis & Makris (2002) οπότε και προτάθηκε η ταξινομική τους διάκριση ως P. 

cypriacus, είδος ενδημικό της Κύπρου. Γενικά, η παρουσία των Euchirinae σχετίζεται με 

δασώδεις, ορεινές περιοχές, όπου εκπρόσωποι της ομάδας εντοπίζονται σε κοιλότητες κορμών 

παλιών πλατύφυλλων δέντρων. Η ύπαρξη παλιών δέντρων είναι απαραίτητη για τα ανήλικα και 

ενήλικα στάδια του κύκλου ζωής των Euchirinae. Στην Κύπρο εκπρόσωποι του P. cypriacus 

εντοπίζονται τοπικά και σε μικρούς αριθμούς ατόμων, σε παλιούς κορμούς Quercus infectoria 

και σπανιότερα σε Ceratonia siliqua, κατά μήκος δρόμων και ποταμών, σε πάρκα και οπωρώνες.  

Η παρουσία του P. cypriacus έχει αναφερθεί από τις τοποθεσίες: Όργα, Ακάμας, Μόρα, 

Ακρωτήρι Ανδρέας, Παναγιά, Αλεθρικό, Βρέτσια, Κέλεφος και Κορφή (Alexis and Makris, 

2002).  



   
Η σπανιότητα των ενδιαιτημάτων των Euchirinae καθιστά δύσκολη την προσέγγιση τους 

και εξηγεί και τη σπάνια παρουσία τους σε συλλογές αρθροπόδων. Για τους παραπάνω λόγους η 

ομάδα των Euchirinae είναι ελάχιστα μελετημένη σε επίπεδο οικολογίας και συστηματικής. Οι 

φυλογενετικές σχέσεις εντός των Euchirinae δεν έχουν μελετηθεί και η ταξινομική της ομάδας 

σε επίπεδο υποοικογένειας παραμένει ασαφής (Ahrens, 2006; Bezděk, 2006; Scholz and 

Grebennikov, 2005; Šípek et al., 2009; Smith et al., 2006; Young, 1989). Το ενδιαίτημα της 

ομάδας είναι κατακερματισμένο και εξαρτάται από τις αλλαγές στις χρήσεις γης και από την 

ένταση της υλοτομίας που καθορίζουν την ύπαρξη και το ρυθμό αναγέννησης του. Για τους 

λόγους αυτούς, το P. cypriacus συγκαταλέγεται στα απειλούμενα (Critically Endangered) 

ενδημικά είδη της Ευρώπης (Nieto and Alexander, 2010) και στη λίστα απειλούμενων ειδών της 

IUCN (Nieto et al., 2010).  

5.2 Υλικά και Μέθοδοι 
5.2.1 Συλλογή δειγμάτων 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν κατέστη δυνατή η συλλογή δειγμάτων 

από το σύνολο των περιοχών που έχει αναφερθεί η παρουσία του P. cypriacus. Τα δείγματα P. 

cypriacus που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη, προέρχονται από τις συλλογές του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης από δειγματοληψίες που 

πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο στα πλαίσια του προγράμματος Life-Icostacy, είναι ενήλικα 

και διατηρημένα στους -20οC. Τα υπόλοιπα άτομα του γένους Propomacrus και Euchirus που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη προέρχονται από εμπορικές εκτροφές και 

παραλήφθηκαν στο στάδιο της προνύμφης. Οι εκπρόσωποι του γένους Euchirus 

συμπεριλήφθηκαν στις φυλογενετικές αναλύσεις ως εξωομάδα. Η εκπροσώπηση του γένους 

Euchirus είναι πλήρης. Δειγματοληπτικά στοιχεία για το σύνολο των ατόμων που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. 

 

 



   
Πίνακας 9. Στοιχεία δειγματοληψίας των ατόμων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. 

Table 9. Sampling information of the samples used in the present study.  

Α) Benjamin Harink 

Β) Kingdom of Beetle Taiwan  

 NHMC κωδικός Είδος Περιοχή Τοποθεσία Ημερομηνία 
1 13957 P. cypriacus Κύπρος Βρέτσια 9/6/2011 
2 13959 P. cypriacus Κύπρος Ύπσωνας 10/1/2011 
3 13960 P. cypriacus Κύπρος Αλεθρικό 14/8/11 
4 13960 P. cypriacus Κύπρος Αλεθρικό 14/8/11 
5 13960 P. cypriacus Κύπρος Αλεθρικό 14/8/11 
6 13961 P. cypriacus Κύπρος Κορυφή 20/8/11 
7 13961 P. cypriacus Κύπρος Κορυφή 20/8/11 
8 13961 P. cypriacus Κύπρος Κορυφή 20/8/11 
9 14441 P. cypriacus Κύπρος Μηλιού 15/7/12 

10  P. bimocruntatus  A  
11  P. bimocruntatus  A  
12  P. davidi  B  
13  P. bimocruntatus  B  
14  E. dupondiacus  B  
15  E. longimanus  B  

 

5.2.2 Εργαστηριακές αναλύσεις 
Το σύνολο των  εργαστηριακών αναλύσεων, πραγματοποιήθηκαν  στο εργαστήριο 

Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστημίου 

Κρήτης. 

i) Εξαγωγή ολικού γενωμικού DNA.

ii) 

 Η εξαγωγή ολικού γενωμικού DNA έγινε για το 

σύνολο των διαθέσιμων δειγμάτων από ιστό ποδιών με μόνη εξαίρεση το δείγμα #9, όπου 

υπήρχε διαθέσιμο τμήμα μόνο της περιοχής θώρακα-κοιλιάς. Το πρωτόκολλο εξαγωγής 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2.2. 

Πολλαπλασιασμός του επιθυμητού γονιδίου µέσω της τεχνικής της PCR (αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμερισμού).

Hebert et al., 2003

  Ο μοριακός δείκτης που επιλέχθηκε ήταν το μιτοχονδριακό γονίδιο 

της κυτοχρωμικής c οξειδάσης Ι (COI). Το γονίδιο COI επιλέχθηκε μεταξύ άλλων γιατί 1) είναι 

το γονίδιο που χρησιμοποιείται στο DNA barcoding ( ) και 2) γιατί 

μεταλλάσσεται αρκετά γρήγορα ώστε να επιτρέπει τη διάκριση όχι μόνο στενά συγγενικών 



   
ειδών αλλά και φυλογεωγραφικών ομάδων εντός του ίδιου είδους (Caterino and Chatzimanolis, 

2009; Cox and Hebert, 2001; Craft et al., 2010) Χρησιμοποιήθηκαν τα ζεύγη εκκινητών α) 

CIJ1718 (5'-GGAGGATTTGGAAATTGATTAGTTCC-3’) (Simon et al., 1994) και HCO2198 

(5’-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3’) (Folmer et al., 1994) και β) LCO1490 (5'-

GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3') (Folmer et al., 1994) και HCO2198 για τον 

πολλαπλασιασμό τμήματος DNA, του μιτοχονδριακού γονιδίου της κυτοχρωμικής οξειδάσης Ι 

(COI), μήκους ~430bp και ~680bp αντίστοιχα. Οι συνθήκες της PCR που εφαρμόστηκαν για τον 

πολλαπλασιασμό του γονιδίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. 

iii) Καθαρισμός του προϊόντος της PCR. Το πρωτόκολλο καθαρισμού των αλληλουχιών 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2.2. 

iv) Προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας σε αυτοματοποιημένη συσκευή 

αλληλούχισης.

Γονίδιο 

 Συνολικά, αλληλουχήθηκαν 12 άτομα του γένους Propomacrus και 2 του γένους 

Euchirus. Το πρωτόκολλο και η διαδικασία αλληλούχισης περιγράφονται στο κεφάλαιο 2.2.2. 

 
Πίνακας 10. Οι συνθήκες της PCR που εφαρμόσθηκαν για τον πολλαπλασιασμό του γονιδίου στόχου. 

Table 10. The PCR conditions that were applied for the amplification of the target gene. 

 Συνθήκες  Συγκέντρωση MgCl2 
 Στάδιο Θο Χρόνος C  

COI Αποδιάταξη 94 1’  
 Υβριδοποίηση 43,2 1’ 3 mM 
 Επιμήκυνση 72 1’  

 

5.2.3 Φυλογενετικές αναλύσεις. 
Τη διαδικασία του προσδιορισμού της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, ακολουθεί η 

αποκωδικοποίηση των χρωματογραφημάτων σε αρχεία νουκλεοτιδικών αλληλουχιών, η 

διόρθωση και η στοίχισή τους (alignment) προκειμένου να προσδιοριστούν οι ομόλογες θέσεις. 

Για τη στοίχιση των αλληλουχιών χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα CLUSTAL X2 (Larkin et al., 

2007). Οι διορθώσεις, όπου ήταν απαραίτητες, έγιναν με το «μάτι». 

Για την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης 

εφαρμόστηκε το κριτήριο Akaike (AIC) (Akaike, 1974). Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε µε το 

πρόγραμμα JmodelTest (Darriba et al., 2012; Guindon and Gascuel, 2003) που επιλέγει ανάμεσα 

σε 88 διαφορετικά μοντέλα.  



   
Η εκτίμηση των γενετικών αποστάσεων (ανά ζεύγη) των αλληλουχιών, έγινε βάσει του 

μοντέλου Τamura-Nei (Tamura and Nei, 1993b), µε το πρόγραμμα MEGA (v. 5.0 Tamura et al., 

2011a). Υπολογίστηκαν οι γενετικές αποστάσεις: α) μεταξύ των ατόμων του είδους P. cypriacus 

και μεταξύ των ατόμων του είδους P. bimucrontatus β) μεταξύ των διαφορετικών τάξων που 

συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη. 

Το σύνολο των δεδομένων υποβλήθηκε σε ανάλυση 1) «Μέγιστης Πιθανοφάνειας» 

(Maximum Likelihood, ML) (Felsenstein, 1981) και 2) «Μπεϋζιανής Συµπερασµατολογίας» 

(Bayesian Inference, ΒΙ) (Mau and Newton, 1997; Mau et al., 1999; Rannala and Yang, 1996; 

Yang and Rannala, 1997) και 3) «Σύνδεσης Γειτόνων» (Neighbor-Joining, NJ)(Saitou and Nei, 

1987b). Οι παραπάνω αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τα προγράμματα RAxML (Stamatakis 

et al., 2008), MrBayes (v 3.1.2 (Ronquist and Huelsenbeck, 2003) και MEGA αντίστοιχα. Τα 

φυλογενετικά δένδρα των αναλύσεων ML και NJ εξετάστηκαν ως προς τη στατιστική τους ισχύ 

µε τη δοκιμασία bootstrap (1000 ψευδοεπαναλήψεις) (Felsenstein, 1985b). H ΒΙ έγινε 

πραγματοποιώντας 2 ανεξάρτητα τρεξίματα (runs) και 8 ανεξάρτητες αλυσίδες (chains) για κάθε 

τρέξιμο, με 5x106

Huelsenbeck and Ronquist, 2001

 γενεές, ενώ το τρέχον δέντρο αποθηκεύονταν κάθε 100 γενεές. Το συναινετικό 

δέντρο ακολουθώντας τον κανόνα της 50% πλειονότητας (50% majority rule) εκτιμήθηκε από 

την εκ των υστέρων κατανομή των δέντρων, ενώ οι εκ των υστέρων πιθανότητες υπολογίστηκαν 

ως το ποσοστό των «δέντρων» που υποστηρίζουν ένα κλάδο ( ), 

όπου πιθανότητες ≥95% υποδεικνύουν σημαντική υποστήριξη.  

 

5.3 Αποτελέσματα 
5.3.1  Αριθμός και σύσταση αλληλουχιών 

Για το μιτοχονδριακό γονίδιο COI χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 11 αλληλουχίες του 

γένους Propomacrus, μήκους 427bp. Δεν έγινε δυνατός ο πολλαπλασιασμός τμήματος του υπό 

εξέταση γονιδίου στα δείγματα #3 και #9 εξαιτίας της κακής ποιότητας του διαθέσιμου ιστού.  

Η μέση νουκλεοτιδική σύσταση των αλληλουχιών είναι:  (Α) 24.0%, (C) 24.8%, (G) 

17.6%, (T) 33.6%. Οι πολυμορφικές θέσεις για τις αλληλουχίες του γένους είναι 96 (122 όταν 

προστίθενται και οι αλληλουχίες των εξωομάδων). 

Οι γενετικές αποστάσεις υπολογίστηκαν βάση του μοντέλου Tamura & Nei. Η μέση 

ενδοειδική γενετική απόσταση για το P. cypriacus και το P. bimucronatus είναι 1% και 0% 



   
αντίστοιχα. Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ όλων των τάξων που συμπεριλήφθηκαν στην 

παρούσα μελέτη παρατίθενται στον Πίνακα 11. 
Πίνακας 11. Γενετικές αποστάσεις (%), για το μιτοχονδριακό γονίδιο COI μεταξύ των τάξων που 

συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη. 

Table 11. Genetic distances (%) among the taxa examined in the present study based on the COI gene. 

  1 2 3 4 5 
1 P. cypriacus      
2 P. bimucronatus 7     
3 P. davidi 23 25    
4 E. dupondiacus 25 27 19   
5 E. longimanus 29 31 29 20  

 

5.3.2 Φυλογενετικά δέντρα 
Στην Εικόνα 7  παρουσιάζεται η τοπολογία που προέκυψε από τις ΒΙ, ML και NJ 

αναλύσεις. Εφόσον η τοπολογία δεν διαφέρει μεταξύ των αναλύσεων στην Εικόνα 7  

παρουσιάζεται το φυλογενετικό δέντρο όπως προέκυψε μόνο από την ΒΙ ανάλυση.  Βάσει της 

τοπολογίας των δέντρων που προέκυψαν από τις ΒΙ, ML και NJ αναλύσεις, τα P. cypriacus και 

P. bimucronatus συγκροτούν ένα μονοφυλετικό κλάδο που στηρίζεται στατιστικά σε όλες τις 

αναλύσεις. Το P. bimucronatus συγκροτεί επίσης έναν μονοφυλετικό κλάδο που στηρίζεται 

στατιστικά σε όλες τις αναλύσεις. Ωστόσο, η στατιστική υποστήριξη του κλάδου του P. 

cypriacus είναι χαμηλή στις ΒΙ και ML. Η μονοφυλετικότητα του γένους Propomacrus 

στηρίζεται στατιστικά σε όλες τις αναλύσεις. Τα E. dupondianus και E. longimanus συγκροτούν 

επίσης ένα μονοφυλετικό κλάδο που στηρίζεται στατιστικά σε όλες τις αναλύσεις.  



   

 
Εικόνα 7. Οι φυλογενετικές σχέσεις μεταξύ των πέντε υπό εξέταση τάξων σύμφωνα με την τοπολογία που 

προέκυψε από τις BI, ML (με το μοντέλο CAT) και NJ αναλύσεις. Οι αριθμοί στους κλάδους αντιστοιχούν 

στις εκ των υστέρων πιθανότητες υποστήριξης των κλάδων της ΒΙ και στις τιμές bootstrap των κλάδων της 

ML και NJ. 

Figure 7.  The phylogenetic relationships among the five examined taxa according to the topology resulted 

from the BI, ML (based on CAT model) and NJ analyses. The numbers at the branches correspond to the 

posterior propabilities of the BI analysis and the bootstap values of the ML and NJ analyses. 

5.4 Συζήτηση 
Όσον αφορά στο γένος Propomacrus, από τις φυλογενετικές αναλύσεις προκύπτει ένας 

μονοφυλετικός κλάδος που περιλαμβάνει τους πληθυσμούς των P. bimucronatus και P. 



   
cypriacus, καθένα από τα οποία συγκροτεί ένα μονοφυλετικό κλάδο. Η τοπολογία υποστηρίζει 

τη διάκριση των κυπριακών πληθυσμών από αυτούς του P. bimucronatus (Alexis and Makris, 

2002), ωστόσο οι γενετικές αποστάσεις (Πίνακας 11) μεταξύ των δύο ειδών κυμαίνεται στα 

πλαίσια της ενδοειδικής διαφοροποίησης των κολεοπτέρων (Caterino and Chatzimanolis, 2009; 

Clark et al., 2001; Kergoat et al., 2004; Kohlmayr et al., 2002). Οι γενετικές αποστάσεις 

υποδεικνύουν ότι οι πληθυσμοί της Κύπρου είναι περισσότερο διαφοροποιημένοι από αυτούς 

του P. bimucronatus (είδος ευρείας εξάπλωσης σε σχέση με το P. cypriacus). Ωστόσο, το P. 

bimucronatus εκπροσωπείται στην παρούσα εργασία από εκτρεφόμενα μόνο άτομα, άγνωστης 

φυσικής προέλευσης (δύο διαφορετικές εκτροφές), γεγονός που πιθανότατα εξηγεί την απουσία 

διαφοροποίησης. Η ταξινομική διάκριση και μονοφυλετικότητα των γενών Propomacrus και 

Euchirus στηρίζεται από όλες τις αναλύσεις στο παρόν σύνολο δεδομένων. 
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6. Euplagia  quadripunctaria 

 6.1 Εισαγωγή 
Το είδος νυχτοπεταλούδας (moth) Euplagia (=Callimorpha) quadripunctaria (Poda, 

1761) (Jersey Tiger moth) της οικογένειας Arctiidae (Arctiinae, Callimorphini) είναι ένα πολύ 

κοινό και ευρέως κατανεμημένο είδος στην Ευρώπη. Συναντάται στη Ευρώπη από την Εσθονία 

και την Λετονία στο βορρά μέχρι τις μεσογειακές ακτές και νησιά στο νότο. Συναντάται επίσης 

στη Δ.  Ρωσία,  τη Μ.  Ασία και τη Μέση Ανατο λή,  στα Ν.  Ουράλια,  το ν Καύκασο ,  το  Ν.  

Τουρκμενιστάν και το Ιράν και τη Β. Αφρική (Dubatolov, 2010). Συναντάται κυρίως στα όρια 

δασών και προτιμά περιοχές με παρουσία νερού, κυρίως κολπίσκους.  Σε επίπεδο ενδοειδικής 

ποικιλότητας διακρίνονται 4 υποείδη που εντοπίζονται κυρίως στα άκρα της κατανομής. Πιο 

αναλυτικά τα υποείδη είναι:  E. q. quadripunctaria (Βαλτική, Λευκορωσία, Ουκρανία, 

Μολδαβία, ευρωπαϊκή Ρωσία, Καύκασο και Δ. Ευρώπη), E. q. fulgida (Transcaucasia, Kopet 

Dagh, Ελλάδα, Τουρκία, Συρία, Β. Ιράν), E. q. ingridae (Δ. Τουρκία) και E. q. rhodosensis 

(Ρόδος). Το τελευταίο είναι ενδημικό της Ρόδου και θεωρείται απειλούμενο (vulnerable). Στο 

μεγαλύτερο μέρος της κατανομής το είδος κατατάσσεται ως «favorable» (Habitats Directive 

Article 17 Reporting, appendix 2) απειλούμενο κυρίως από συλλέκτες και την απώλεια ή/και 

κατακερματισμό ενδιαιτημάτων εξαιτίας της υλοτομίας και της χρήσης γης (land re-use). 

Εξαιτίας ελλιπών δεδομένων από την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Κύπρο, δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί η πληθυσμιακή κατάσταση του είδους στην περιοχή αυτή.  

6.2 Υλικά και Μέθοδοι 
6.2.1 Συλλογή δειγμάτων 

Έγινε προσπάθεια συλλογής δειγμάτων του είδους Euplagia quadripunctaria από όσο το 

δυνατόν περισσότερες  τοποθεσίες της Κύπρου. Στην παρούσα εργασία συμπεριλαμβάνεται το 

σύνολο των δειγμάτων που συλλέχθηκαν, ώστε να εκπροσωπηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

η συνολική γενετική ποικιλότητα στην Κύπρο.  

Τα δείγματα E. quadripunctaria που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη, 

προέρχονται από τις συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης 

από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο στα πλαίσια του προγράμματος Life-



   
Icostacy και είναι διατηρημένα στους -20οC. Στις φυλογενετικές αναλύσεις συμπεριλήφθηκαν 

επίσης 2 άτομα του ενδημικού της Ρόδου υποείδους  και 2 ακόμα αλληλουχίες του υπό εξέταση 

γονιδίου του είδους E. quadripunctaria από τη βάση μοριακών δεδομένων (GenBank) της NCBI 

(National Center of Biotechnology Information) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Ως εξωομάδες 

για τις αναλύσεις, χρησιμοποιήθηκαν 7 ακόμα αλληλουχίες των ειδών Callimorpha dominula (6) 

και Haploa confusa (1) από  τη βάση μοριακών δεδο μένων (GenBank) της NCBI. 

Χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των διαθέσιμων, από την βάση της NCBI, δεδομένων που αφορούν 

το αντίστοιχο τμήμα του υπό εξέταση γονίδιου στα είδη E. quadripunctaria και C. dominula. 

Δειγματοληπτικά στοιχεία για το σύνολο των ατόμων και των αλληλουχιών που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζονται στους Πίνακες 12 και 13. 

 
Πίνακας 12. Στοιχεία δειγματοληψίας των ατόμων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. 

Table 12. Sampling information of the samples used in the present study. 

 
α/α 

NHMC 
κωδικός 

Τάξο Περιοχή Τοποθεσία Ημερομηνία Αριθμός 
δειγμάτων 

1 13955 E. quadripunctaria Κύπρος Ρούδια 29/8/11 3 
2 13956 E. quadripunctaria Κύπρος Παναγιά 29/8/11 1 
3 13962 E. quadripunctaria Κύπρος Μέσα Ποταμός 8/4/2011 2 
4 13963 E. quadripunctaria Κύπρος Φαράγγι Άβανα 28/7/11 1 
5 13964 E. quadripunctaria Κύπρος Λουτρά Άδωνη 8/4/2011 1 
6 13965 E. quadripunctaria Κύπρος Κάτω Αρόδες 8/8/2011 1 
7 14442 E. quadripunctaria Κύπρος Πέρα Πεδί 8/4/2012 1 
8 14443 E. quadripunctaria Κύπρος Γιαλιά 21/7/2012 1 
9 14444 E. quadripunctaria Κύπρος Παναγιά 

Κουντουρόι 
21/7/2012 1 

10 14445 E. quadripunctaria Κύπρος Κάτω Ακορδαλια 15/7/2012 1 
11  E. q. rhodosensis Ρόδος   2 

 

Πίνακας 13. Στοιχεία των αλληλουχιών της βάσης δεδομένων Genbank που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

μελέτη. 

Table 13. Information of the sequences downloaded from Genbank and used in the present study. 

α/α Τάξο Χώρα/Περιοχή Αριθμός πρόσβασης 

1 E. quadripunctaria Γερμανία GU707165 
2 E. quadripunctaria Γερμανία JF415372 
3 C. dominula Ρωσία HQ006169 
4 C. dominula Γερμανία GU654846 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/�


   
5 C. dominula Γερμανία HQ957227 
6 C. dominula Γερμανία JF415320 
7 C. dominula Γερμανία GU686889 
8 C. dominula Γερμανία GU707345 
9 H. confusa Β. Αμερική GU438271 

 

6.2.2 Εργαστηριακές αναλύσεις 
Το σύνολο των  εργαστηριακών αναλύσεων, πραγματοποιήθηκαν  στο εργαστήριο 

Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών αναλύσεων, ελήφθησαν όλες οι αναγκαίες 

προφυλάξεις, τόσο για την ασφάλεια του ερευνητή, όσο και για την αποφυγή μολύνσεων των 

δειγμάτων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε έχεις ως εξής: 

i) Εξαγωγή ολικού γενωμικού DNA.

ii) 

 Η εξαγωγή ολικού γενωμικού DNA έγινε για το 

σύνολο των διαθέσιμων δειγμάτων από ιστό ποδιών. Το πρωτόκολλο εξαγωγής περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 2.2.2. 

Πολλαπλασιασμός του επιθυμητού γονιδίου µέσω της τεχνικής της PCR (αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμερισμού).

Hebert et al., 2003

  Ο μοριακός δείκτης που επιλέχθηκε ήταν το μιτοχονδριακό γονίδιο 

της κυτοχρωμικής c οξειδάσης Ι (COI). Το γονίδιο COI επιλέχθηκε μεταξύ άλλων γιατί 1) είναι 

το γονίδιο που χρησιμοποιείται στο DNA barcoding ( ) και 2) γιατί 

μεταλλάσσεται αρκετά γρήγορα ώστε να επιτρέπει τη διάκριση όχι μόνο στενά συγγενικών 

ειδών αλλά και φυλογεωγραφικών ομάδων εντός του ίδιου είδους (Caterino and Chatzimanolis, 

2009; Cox and Hebert, 2001; Craft et al., 2010) Χρησιμοποιήθηκαν τα ζεύγη εκκινητών α) 

CIJ1718 (5'-GGAGGATTTGGAAATTGATTAGTTCC-3’) (Simon et al., 1994) και HCO2198 

(5’-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3’) (Folmer et al., 1994) και β) LCO1490 (5'-

GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3') (Folmer et al., 1994) και HCO2198 για τον 

πολλαπλασιασμό τμήματος DNA, του μιτοχονδριακού γονιδίου της κυτοχρωμικής οξειδάσης Ι 

(COI), μήκους ~430bp και ~680bp αντίστοιχα. Οι συνθήκες της PCR που εφαρμόστηκαν για τον 

πολλαπλασιασμό του γονιδίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 14. 

iii) Καθαρισμός του προϊόντος της PCR. Το πρωτόκολλο καθαρισμού των αλληλουχιών 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2.2. 



   
iv) Προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας σε αυτοματοποιημένη συσκευή 

αλληλούχισης.

Γονίδιο 

 Συνολικά, αλληλουχήθηκαν 14 άτομα του γένους E. quadripunctaria. Το 

πρωτόκολλο και η διαδικασία αλληλούχισης περιγράφονται στο κεφάλαιο 2.2.2. 

 
Πίνακας 14. Οι συνθήκες της PCR που εφαρμόσθηκαν για τον πολλαπλασιασμό του γονιδίου στόχου. 

Table 14. The PCR conditions that were applied for the amplification og the target gene. 

 Συνθήκες  Συγκέντρωση MgCl2 
 Στάδιο Θο Χρόνος C  

COI Αποδιάταξη 94 1’  
 Υβριδοποίηση 43,2 1’ 3 mM 
 Επιμήκυνση 72 1’  
 

6.2.3 Φυλογενετικές αναλύσεις 
Τη διαδικασία του προσδιορισμού της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, ακολουθεί η 

αποκωδικοποίηση των χρωματογραφημάτων σε αρχεία νουκλεοτιδικών αλληλουχιών, η 

διόρθωση και η στοίχισή τους (alignment) προκειμένου να προσδιοριστούν οι ομόλογες θέσεις. 

Για τη στοίχιση των αλληλουχιών χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα CLUSTAL X2 (Larkin et al., 

2007). Οι διορθώσεις, όπου ήταν απαραίτητες, έγιναν με το «μάτι». 

Για την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου νουκλεοτιδικής υποκατάστασης 

εφαρμόστηκε το κριτήριο Akaike (AIC) (Akaike, 1974). Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε µε το 

πρόγραμμα JmodelTest (Darriba et al., 2012; Guindon and Gascuel, 2003) που επιλέγει ανάμεσα 

σε 88 διαφορετικά μοντέλα.  

Η εκτίμηση των γενετικών αποστάσεων (ανά ζεύγη) των αλληλουχιών, έγινε βάσει του 

μοντέλου Τamura-Nei (Tamura and Nei, 1993b), µε το πρόγραμμα MEGA (v. 5.0 Tamura et al., 

2011a). Υπολογίστηκαν οι γενετικές αποστάσεις: α) μεταξύ των κυπριακών πληθυσμών του 

είδους E. quadripunctaria β) οι ενδοειδικές γενετικές αποστάσεις για τα E. quadripunctaria και 

C. dominula και γ) οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των τριών ειδών που συμπεριλήφθηκαν στην 

παρούσα μελέτη. 

Το σύνολο των δεδομένων υποβλήθηκε σε ανάλυση 1) «Μέγιστης Πιθανοφάνειας» 

(Maximum Likelihood, ML) (Felsenstein, 1981) και 2) «Μπεϋζιανής Συµπερασµατολογίας» 

(Bayesian Inference, ΒΙ) (Mau and Newton, 1997; Mau et al., 1999; Rannala and Yang, 1996; 

Yang and Rannala, 1997) και 3) «Σύνδεσης Γειτόνων» (Neighbor-Joining, NJ)(Saitou and Nei, 



   
1987b). Οι παραπάνω αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τα προγράμματα RAxML (Stamatakis 

et al., 2008), MrBayes (v 3.1.2 (Ronquist and Huelsenbeck, 2003) και MEGA αντίστοιχα. Τα 

φυλογενετικά δένδρα των αναλύσεων ML και NJ εξετάστηκαν ως προς τη στατιστική τους ισχύ 

µε τη δοκιμασία bootstrap (1000 ψευδοεπαναλήψεις) (Felsenstein, 1985b). H ΒΙ έγινε 

πραγματοποιώντας 2 ανεξάρτητα τρεξίματα (runs) και 8 ανεξάρτητες αλυσίδες (chains) για κάθε 

τρέξιμο, με 5x106

Huelsenbeck and Ronquist, 2001

 γενεές, ενώ το τρέχον δέντρο αποθηκεύονταν κάθε 100 γενεές. Το συναινετικό 

δέντρο ακολουθώντας τον κανόνα της 50% πλειονότητας (50% majority rule) εκτιμήθηκε από 

την εκ των υστέρων κατανομή των δέντρων, ενώ οι εκ των υστέρων πιθανότητες υπολογίστηκαν 

ως το ποσοστό των «δέντρων» που υποστηρίζουν ένα κλάδο ( ), 

όπου πιθανότητες ≥95% υποδεικνύουν σημαντική υποστήριξη.  

 

6.3 Αποτελέσματα-Συζήτηση 
Για το μιτοχονδριακό γονίδιο COI χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 16 αλληλουχίες του 

είδους Euplagia quadripunctaria, 6 αλληλουχίες του είδους Callimorpha dominula και 1 

αλληλουχία του είδους Haploa confusa μήκους 599bp. Δεν κατέστη δυνατός ο 

πολλαπλασιασμός τμήματος του επιθυμητού γονιδίου στο δείγμα #8 (NHMC 14443). 

 Η μέση νουκλεοτιδική σύσταση των αλληλουχιών είναι:  (Α) 24.0%, (C) 24.8%, (G) 

17.6%, (T) 33.6%. Οι πολυμορφικές θέσεις για τις αλληλουχίες των κυπριακών ατόμων είναι  

1/599, οι πολυμορφικές θέσεις για το είδος E. quadripunctaria είναι 2/599 και οι πολυμορφικές 

θέσεις στο σύνολο των τάξων και ατόμων είναι 46/599. 

Οι γενετικές αποστάσεις υπολογίστηκαν βάση του μοντέλου Tamura & Nei. α) μεταξύ 

των ατόμων του είδους E. quadripunctaria της Κύπρου β) οι ενδοειδικές αποστάσεις για τα E. 

quadripunctaria και C. dominula και γ) οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των τριών ειδών που 

συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη (Πίνακας 14). 

Η μέση γενετική απόσταση για τους κυπριακούς πληθυσμούς του είδους E. 

quadripunctaria είναι 0%. Η μέση ενδοειδική γενετική απόσταση είναι μηδενική για τα E. 

quadripunctaria και C. dominula. Η μέση γενετική απόσταση του είδους E. quadripunctaria από 

τα C. dominula και H. confusa  είναι 5%. Ωστόσο, η γενετική απόσταση μεταξύ των H. confusa 

και των γερμανικών πληθυσμών του είδους E. quadripunctaria είναι 4%. Η μέση απόσταση 

μεταξύ των C. dominula και H. confusa είναι 6%.  



   
Στην Εικόνα 8  παρουσιάζεται η τοπολογία που προέκυψε από τις ΒΙ, ML και NJ 

αναλύσεις. Εφόσον η τοπολογία δεν διαφέρει μεταξύ των αναλύσεων  παρουσιάζεται το 

φυλογενετικό δέντρο όπως προέκυψε μόνο από την ΒΙ ανάλυση. Βάσει της τοπολογίας των 

δέντρων που προέκυψαν από τις ΒΙ, ML και NJ αναλύσεις, τα είδη E. quadripunctaria και C. 

dominula συγκροτούν το καθένα, ένα μονοφυλετικό κλάδο που στηρίζεται στατιστικά σε όλες 

τις αναλύσεις. Οι πληθυσμοί E. quadripunctaria της Κύπρου ομαδοποιούνται με υψηλή 

στατιστική υποστήριξη με τους πληθυσμούς της Ρόδου και της Γερμανίας.  

Σε επίπεδο πληθυσμών διακρίνεται η ομαδοποίηση μεταξύ πληθυσμών από τις 

τοποθεσίες Μέσα Ποταμός και Πέρα Πεδί, της Κύπρου. Ωστόσο, η διάκριση αυτή οφείλεται σε 

ένα μόνο ζεύγος βάσεων (0,06% διαφοροποίηση). Αυτό σε συνδυασμό με τη μηδενική μέση 

γενετική απόσταση που προκύπτει μεταξύ των ατόμων του είδους E. quadripunctaria στην 

Κύπρο και μεταξύ των πληθυσμών του είδους (Κύπρος, Ρόδος, Γερμανία) δεν συνηγορεί στη 

διάκριση των κυπριακών πληθυσμών μεταξύ τους ούτε και από τους πληθυσμούς της Ρόδου ή 

ακόμα της Γερμανίας.  



   

 
 

Εικόνα 8. Οι φυλογενετικές σχέσεις μεταξύ των τριών υπό εξέταση τάξων σύμφωνα με την τοπολογία που 

προέκυψε από τις BI, ML (με το μοντέλο CAT) και NJ αναλύσεις. Οι αριθμοί στους κλάδους αντιστοιχούν 

στις εκ των υστέρων πιθανότητες υποστήριξης των κλάδων της ΒΙ και στις τιμές bootstrap των κλάδων της 

ML και NJ. 

Figure 8.  The phylogenetic relationships among the three examined taxa according to the topology resulted 

from the BI, ML (based on CAT model) and NJ analyses. The numbers at the branches correspond to the 

posterior propabilities of the BI analysis and the bootstap values of the ML and NJ analyses. 
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7.  Plecotus kolombatovici 

7.1  Εισαγωγή 
Οι νυχτερίδες του γένους Plecotus απαντώνται ουσιαστικά στην Παλαιαρκτική περιοχή 

(Hoofer and Van Den Bussche, 2001), ωστόσο επεκτείνονται και στην Αιθιοπία καθώς και στις 

Ινδία και Ινδονησία. Ο διαχωρισμός των ειδών του γένους δεν είναι εύκολη υπόθεση μιας και 

υπάρχει έλλειψη διακριτών διαγνωστικών χαρακτηριστικών (Juste et al., 2004). Τα δύο 

παραδοσιακά είδη που αναγνωρίζονται σήμερα είναι το P. auritus και P. austriacus, ενώ ευρέως 

αναγνωρισμένο είναι και το ενδημικό της Τενερίφης, P. teneriffae (Pestano et al., 2003, και 

αναφορές εκεί). Πρόσφατες μελέτες βασιζόμενες σε γενετικά δεδομένα αποκαλύπτουν μια πιο 

πολύπλοκη εικόνα για το τάξο στην Ευρώπη και την αναγνώριση τριών νέων ειδών (Kiefer et 

al., 2002). Το πρώτο είναι το P. macrobullaris, το οποίο εξαπλώνεται από τον Καύκασο μέχρι τη 

Μικρά Ασία, στις Άλπεις, στα Βαλκάνια και στα Πυρηναία. Το δεύτερο είδος που 

αναγνωρίστηκε πρόσφατα είναι το P. kolombatovici (Kiefer et al., 2002) από τα Βαλκάνια 

(εκτείνεται και στην Βόρεια Αφρική και τα παράλια της Μέσης Ανατολής), το οποίο μέχρι 

πρότινος θεωρούταν υποείδος του P. austriacus. Τέλος, το P. sardus είναι ενδημικό είδος του 

νησιού της Σαρδηνίας (Mucedda et al., 2002). Η αναγνώριση των τριών αυτών ειδών είναι 

εξαιρετικά δύσκολη με τη χρήση μόνο μορφολογικών χαρακτήρων, καθώς υπάρχει 

αλληλοεπικάλυψη μεταξύ τους (Mucedda et al., 2002; Spitzenberger et al., 2002). Επιπλέον, το 

Plecotus θεωρείται πως έχει μεγάλη ικανότητα διασποράς αφού, όπως φαίνεται από την 

κατανομή του, έχει καταφέρει να εποικήσει απομονωμένα νησιά, τόσο στη Μεσόγειο Θάλασσα 

όσο και στον Ατλαντικό Ωκεανό. 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μοριακή φυλογένεση που έχει πραγματοποιηθεί (Juste et 

al., 2004) προκύπτει ότι το τάξο στη Δυτική Παλαιαρκτική μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικούς 

κλάδους: το «austriacus» και το «auritus». Ο πρώτος αποτελείται από τα είδη P. austriacus, P. 

kolombatovici και P. teneriffae, ενώ ο δεύτερος από τα P. auritus και P. macrobularis. Το 

Αιθιοπικό είδος (P. balensis) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού χαρακτηριστικά του 

κρανίου του είναι όμοια με του P. auritus, αλλά γενετικά είναι πιο συγγενικό με το P. austriacus 

(Juste et al., 2004). Στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκαν δύο άτομα από την Ελλάδα που 



   
αντιστοιχούν στα είδη P. macrobularis (Κρήτη) και P. austriacus (Μακεδονία). Μέχρι τώρα σε 

καμία φυλογενετική μελέτη δεν έχουν συμπεριληφθεί άτομα από την Κύπρο. 

Αδημοσίευτες μελέτες του ΜΦΙΚ σε συνεργασία με Κύπριους ερευνητές είχαν δείξει ότι 

στην Κύπρο παρατηρήται μεγάλη μορφολογική ποικιλομορφία μεταξύ των ατόμων του γένους 

Plecotus. Καθώς έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία μόνο του P. kolombatovici στο νησί, θεωρήθηκε 

σκόπιμο να εξεταστούν γενετικά τα διαθέσιμα δείγματα ιστού, προκειμένου να διερευνηθεί η 

ενδεχόμενη παρουσία και άλλου είδους του γένους στην Κύπρο. 

7.2 Υλικά και Μέθοδοι 
7.2.1 Συλλογή δειγμάτων 

Στο πλαίσιο δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο στα πλαίσια του 

προγράμματος Life-Icostacy συλλέχθηκαν 5 δείγματα του γένους Plecotus. Όλα τα δείγματα 

αναγνωρίστηκαν με μορφολογικούς χαρακτήρες ως P. kolombatovici. Τα δείγματα βρίσκονται 

κατατεθειμένα στη συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Στην ανάλυση 

συμπεριλήφθηκαν επιπλέον δείγματα από την Ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και από τα 

Αντικύθηρα και την Κρήτη. Για λόγους σύγκρισης χρησιμοποιήθηκαν επίσης όλες οι διαθέσιμες 

αλληλουχίες του γένους από τη γενετική βάση δεδομένων GenBank, ενώ για εξωομάδα 

χρησιμοποιήθηκε το είδος Corynorhinus townsendii. Στοιχεία που αφορούν την προέλευση και 

τους κωδικούς των δειγμάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 15. 

 
Πίνακας 25. Στον πίνακα παρατίθενται 1) ο κωδικός της γενετικής βάσης δεδομένων GenBank, για της 

δημοσιευμένες αλληλουχίες και ο κωδικός του εργαστηρίου για της αλληλουχίες που παρήχθησαν στην 

παρούσα εργασία, 2) το είδος στο οποίο αντιστοιχούν και 3) την χώρα / περιοχή από όπου συλλέχθηκαν. 

Table 15. This table shows 1) the Genbank code for the published sequences and the project code for the 
samples used in the present study, 2) the corresponding species and 3) the country / locality from where they 
were collected. 

 Α/α Κωδικός GenBank /κωδικός 
εργαστηρίου 

Είδος Περιοχή 

1 AF515151 C. townsendii Μεξικό 
2 AF515173 P. auritus Ισπανία 
3 AF515174 P. auritus Ισπανία 
4 AF515175 P. auritus Ισπανία 



   
5 AF515176 P. auritus Ισπανία 
6 AF515166 P. auritus Δανία 
7 AF515167 P. auritus Δανία 
8 AF515168 P. auritus Δανία 
9 AF515169 P. auritus Ελβετία 

10 AF515170 P. auritus Ελβετία 
11 AF515171 P. auritus Ισπανία 
12 AF515172 P. auritus Ισπανία 
13 AF515178 P. auritus Γερμανία 
14 AF515168 P. auritus Αυστρία 
15 AF515192 P. austriacus Πορτογαλία 
16 AF515179 P. austriacus Ισπανία 
17 AF515193 P. austriacus Ισπανία 
18 AF515181 P. austriacus Ισπανία 
19 AF515197 P. austriacus Ισπανία 
20 AF515198 P. austriacus Ισπανία 
21 AF515179 P. austriacus Ισπανία 
22 AF515180 P. austriacus Ισπανία 
23 AF515181 P. austriacus Ισπανία 
24 AF515182 P. austriacus Ελβετία /Ελλάδα 
25 AF515184 P. austriacus Ισπανία 
26 AF515185 P. austriacus Ισπανία 
27 AF515189 P. austriacus Ισπανία 
28 AF515199 P. balensis Αιθιοπία 
29 AF515200 P. balensis Αιθιοπία 
30 AF498260 P. kolombatovici Κροατία 
31 AF515204 P. kolombatovici Τουρκία 
32 AF515207 P. teneriffae Ισπανία 
33 AF515208 P. teneriffae Ισπανία 
34 AF515190 P. cf. kolombatovici Λιβύη 
35 AF515203 P. macrobullaris  Ιράν 
36 AY306215 P. macrobullaris  Ισπανία 
37 AF515201 P. macrobullaris  Ελλάδα 
38 AF515202 P. macrobullaris  Ελβετία 
39 AF515191 Plecotus. sp. Μαρόκο 
40 AF515195 P. sp. Μαρόκο 
41 AF515196 P. sp. Μαρόκο 
42 AF515183 P. sp. Μαρόκο 
43 AF515186 P. sp. Μαρόκο 
44 AF515188 P. sp. Μαρόκο 
45 AY306212 P. sp. Μαρόκο 



   
46 Ple.01 P. sp. Πρέσπες, Ελλάδα 
47 Ple.02 P. sp. Πρέσπες, Ελλάδα 
48 Ple.03 P. sp. Πρέσπες, Ελλάδα 
49 Ple.04 P. sp. Πρέσπες, Ελλάδα 
50 Ple.05 P. sp. Αντικύθηρα, Ελλάδα 
51 18 1137  P. sp. Σπηλιά Λέρα, Χανιά, Ελλάδα 
52 15 1196  P. kolombatovici Σπηλιά Στραβομύτη,Ηράκλειο, Ελλάδα 

53 12 11362  P. kolombatovici Σπηλιά Τζανή, Χανιά, Ελλάδα 

54 24 10284 P. kolombatovici Ορυχείο, Μιτσερό, Λευκωσία, Κύπρος 
55 25 11368  P. kolombatovici Χατζηπαύλου Ανατολικό ορυχείο, Λεμεσός, 

Κύπρος 

 

7.2.2 Εργαστηριακές αναλύσεις 
Το σύνολο των  εργαστηριακών αναλύσεων, πραγματοποιήθηκε  στο εργαστήριο 

Μοριακής Συστηματικής και Εξέλιξης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστημίου 

Κρήτης. 

α) Εξαγωγή ολικού γενωμικού DNA.

β) 

 Η εξαγωγή ολικού γενωμικού DNA έγινε για το 

σύνολο των διαθέσιμων δειγμάτων από ιστό πτερυγίου. Το πρωτόκολλο εξαγωγής περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 2.2.2. 

Πολλαπλασιασμός του επιθυμητού γονιδίου µέσω της τεχνικής της PCR (αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμερισμού).

Wilkinson and Chapman, 1991

  Ο μοριακός δείκτης που επιλέχθηκε ήταν η περιοχή ελέγχου του 

μιτοχονδρίου (control region / D-loop). O συγκεκριμένος δείκτης επιλέχθηκε για συγκριτικούς 

λόγους, αφού υπήρχαν διαθέσιμες αλληλουχίες για το τάξο από προηγούμενες δημοσιεύσεις 

στην γενετική βάση δεδομένων, GenBank. Για τον πολλαπλασιασμό του δείκτη 

χρησιμοποιήθηκαν το ζεύγος εκκινητών P-L (5’-TCCTACCATCAGCACCCAAAGC-3’) και Ε-

Η (5’-CCTGAAGTAGGAACCAGATG-3’) ( ) .Το μέγεθος του 

τμήματος του γονιδίου που απομονώθηκε (μετά την στοίχιση των αλληλουχιών) ήταν 386bp. Οι 

συνθήκες της PCR που εφαρμόστηκαν για τον πολλαπλασιασμό του γονιδίου παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 16.  

 



   
Πίνακας 16. Οι συνθήκες της PCR που εφαρμόσθηκαν για τον πολλαπλασιασμό του γονιδίου στόχου. 

Table 16. The PCR conditions that were applied for the amplification og the target gene. 

Γονίδιο  Συνθήκες  Συγκέντρωση MgCl2 
 Στάδιο Θο Χρόνος C  

D-loop Αποδιάταξη 94 1’  
 Υβριδοποίηση 53 1’ 3 mM 
 Επιμήκυνση 72 1’  

 

γ) Καθαρισμός του προϊόντος της PCR.

δ) 

 Το πρωτόκολλο καθαρισμού των αλληλουχιών 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2.2. 

Προσδιορισμός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας σε αυτοματοποιημένη συσκευή 

αλληλούχισης.

7.2.3. Φυλογενετικές αναλύσεις 

 Συνολικά, αλληλουχήθηκαν 10 άτομα του γένους Plecotus. Το πρωτόκολλο  και 

η διαδικασία αλληλούχισης περιγράφονται στο κεφάλαιο 2.2.2. 

Τη διαδικασία του προσδιορισμού της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, ακολούθησε η 

αποκωδικοποίηση των χρωματογραφημάτων σε αρχεία νουκλεοτιδικών αλληλουχιών και η 

διόρθωση και η στοίχισή τους με τη βοήθεια του προγράμματος Mafft (Katoh and Toh, 2008). Η 

εκτίμηση των γενετικών αποστάσεων όπου αναφέρονται, έγινε βάσει του μοντέλου Τamura-Nei 

(Tamura and Nei, 1993b), µε το πρόγραμμα MEGA (v. 5.0 Tamura et al., 2011a). Οι 

φυλογενετικές σχέσεις ανακτήθηκαν υπό το κριτήριο της «Σύνδεσης Γειτόνων» (Neighbor-

Joining, NJ)(Saitou and Nei, 1987b) με τη βοήθεια του προγράμματος MEGA.  

 

7.3 Αποτελέσματα – Συζήτηση 
 Για το μιτοχονδριακό γονίδιο d-loop χρησιμοποιήθηκαν 2 αλληλουχίες του γένους 

Plecotus από  την Κύπρο,  8  αλληλουχίες από  την Κρήτη τα Αντικύθηρα και τις Πρέσπες,  που 

παρήχθησαν στην παρούσα μελέτη (μήκους 386bp) καθώς και 47 αλληλουχίες που αντλήθηκαν 

από την GenBank.  

  Η μέση νουκλεοτιδική σύσταση των αλληλουχιών είναι:  (Α) 27.7%, (C) 11.5%, (G) 

19.7%, (T) 41.1%. Οι πολυμορφικές θέσεις για τις αλληλουχίες του γένους είναι 157 (188 όταν 

προστίθενται και οι αλληλουχίες των εξωομάδων). 



   
Η τοπολογία που προέκυψε (Εικόνα 9) είναι παρόμοια με εκείνη που ανακτήθηκε από 

τους Juste et al., 2004. Αναγνωρίζονται οι δύο βασικοί κλάδοι, «auritus» και «austriacus». 

Ωστόσο, δεν υπάρχει τόσο ευδιάκριτη λύση μεταξύ των ειδών της ομάδας «austriacus». Tο είδος 

P. balensis από την Αιθιοπία εμφανίζεται εντός της ομάδας και όχι ως αδελφό τάξο, όπως 

παρατηρήθηκε σε προηγούμενη μελέτη (Just et al., 2004). Η χαμηλή στατιστική υποστήριξη και 

έλλειψη μονοφυλετικότητας των ειδών της ομάδας αυτής πιθανότατα οφείλεται σε περιορισμένη 

γενετική πληροφορία. Στην ομάδα «auritus», διακρίνονται δύο μονοφυλετικά είδη (P. auritus 

και P. macrobullaris), σε συμφωνία με προηγούμενα ευρήματα (Juste et al., 2004).     

Όσο αφορά τα δείγματα που αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη προκύπτει ότι τα 

τέσσερα άτομα από τις Πρέσπες (Plecotus sp. 01-04)  -η μορφολογική αναγνώριση των οποίων 

ήταν αδύνατη μόνο με την μορφολογία-  ανήκουν ξεκάθαρα στο είδος P. austriacus. Τα 

υπόλοιπα υπό εξέταση δείγματα τόσο από την Κύπρο (P. kolombatovici 24 10284 και P. 

kolombatovici 25 11368), τα Κύθηρα (Plecotus 05) όσο και από την Κρήτη (P. sp 18 1137, P. 

kolombatovici 15 1196 και P. kolombatovici 12 11362), εμφανίζονται συγγενικά με άλλα 

δείγματα του είδους P. kolombatovici. Όπως όμως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι σχέσεις μεταξύ των 

κλάδων της ομάδας «austriacus» δεν είναι επαρκώς επιλυμένες. 

Ενδεικτικές ωστόσο είναι οι γενετικές αποστάσεις (Πίνακας 17) μεταξύ των δειγμάτων 

P. kolombatovici που εξετάστηκαν. Σύμφωνα με αυτές οι πληθυσμοί της Κύπρου είναι 

συγγενικότεροι με της Τουρκίας. Λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα διασποράς του ζώου, το 

γεγονός ότι υπάρχει 3% γενετική απόσταση από το Νότιο παράλιο της Τουρκίας (Ermenek, 

Karaman) πιθανότατα δηλώνει ότι υπάρχει κάποια γενετική απομόνωση.   

Συνοψίζοντας το γένος Plecotus είναι ελάχιστα μελετημένο στην Ανατολική Μεσόγειο 

ενώ σύμφωνα με τις γενετικές αποστάσεις που ανακτήθηκαν στην παρούσα μελέτη για το 

γονίδιο της περιοχής ελέγχου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η εξέταση περισσοτέρων 

ατόμων, από την Κύπρο, τα νησιά του Αιγαίου, την Ηπειρωτική Ελλάδα και την Τουρκία θα 

μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες τόσο για την συστηματική, όσο και για την 

ιστορική βιογεωγραφία του τάξου στην περιοχή.  

 

 



   
Πίνακας 17. Γενετικές αποστάσεις μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμών P. kolombatovici που εξετάστηκαν 

στην παρούσα μελέτη βάσει του γονιδίου D-loop. 

Table 17. Genetic distances among the different populations of P. Kolombatovici that were examined in the 

present study, based on the gene of D-loop. 

  1 2 3 4 
1. Κρήτη     
2. Αντικύθηρα 3.0    
3. Τουρκία 16.0 9.9   
4. Κύπρος 15.2 11.9 3.6  
 

 



   

 

Εικόνα 9. Οι φυλογενετικές σχέσεις των διαθέσιμων δειγμάτων για το γένος Plecotus, βάση του γονιδίου D-

loop και σύμφωνα με την μέθοδο NJ. Οι αριθμοί στους κλάδους αντιστοιχούν στις τιμές bootstrap (>50%). 

Με πράσινο και κόκκινο παρουσιάζονται τα νέα δείγματα που προστέθηκαν από την Ελλάδα και την Κύπρο, 

αντίστοιχα. 

Figure 9. The phylogenetic relationships of genus Plecotus based on the D-loop gene and the NJ method. The 

numbers at the branches correspond to the bootstrap values (>50%). With green and res colours are the 

novel samples that were added from Greece and Cyprus, respectively. 
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8.  Σύνοψη αποτελεσμάτων  

Στην παρούσα μελέτη εξερευνήθηκαν οι φυλογενετικές σχέσεις έξι τάξων της πανίδας 

της Κύπρου, τριών ερπετών (Hierophis cypriensis, Mauremys rivulata και Natrix natrix), δύο 

εντόμων (Euplagia quadripunctaria και Propomacrus cypriacus) και ενός θηλαστικού (Plecotus 

kolombatovici). Προσεγγίστηκαν δύο ερωτήματα, στο μέτρο του δυνατού για κάθε περίπτωση 1) 

οι φυλογενετικές σχέσεις των τάξων εντός του νησιού και 2) οι φυλογενετικές σχέσεις των 

πληθυσμών του νησιού με συγγενικούς τους πληθυσμούς/είδη.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αποτελούν εργαλείο για την ορθότερη κρίση και 

σχεδιασμό των διαχειριστικών δράσεων της πανίδας της Κύπρου, ενώ παράλληλα πολλά από 

αυτά αποτελούν νέα ευρήματα για την επιστημονική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα στην 

περίπτωση του H. cypriensis επιβεβαιώθηκε το  γεγονός ότι αποτελεί διακριτό είδος του γένους 

Hierophis, περιλαμβάνοντας ωστόσο για πρώτη φορά δείγματα από όλη την κατανομή του 

τάξου. Σύμφωνα με τον γενετικό δείκτη η ενδοειδική ποικιλότητα είναι μηδενική ωστόσο 

περαιτέρω μελέτη, περιλαμβάνοντας διαφορετικού τύπου γενετικούς δείκτες (π.χ. 

μικροδορυφορικά, SNPs), θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τους λόγους στους οποίους οφείλεται 

αυτή η εικόνα. Ομοίως και η ενδοειδική ποικιλότητα του νερόφιδου (Natrix natrix) είναι πολύ 

χαμηλή με τη διαφορά όμως ότι το είδος έχει πιθανότατα εποικήσει το νησί πολύ πρόσφατα. 

Εντυπωσιακό εύρημα αποτελεί το ότι οι δύο μορφότυποι του είδους που απαντώνται στην 

Κύπρο δεν είναι αποτέλεσμα γενετικής απομόνωσης αλλά πιθανότατα αποτελεί απόκριση σε 

στρες. Αποδεικτικά στοιχεία για αυτή την υπόθεση, είναι οι συχνές εκδορές και οιδήματα που 

παρατηρήθηκαν στα μελανιστικά ζώα. Ακριβώς την ίδια εικόνα με εκείνη του νερόφιδου 

παρατηρήθηκε και για την περίπτωση της νεροχελώνας (Mauremys rivulata) η οποία έχει 

μηδενική γενετική διαφοροποίηση στην Κύπρο αλλά και ελάχιστη σε όλη της την κατανομή, 

γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στην πρόσφατη εποίκηση του νησιού και τη ικανότητα 

διασποράς (μέσω θάλασσας) του ζώου αντιστοίχως. 

Όσον αφορά τα έντομα που μελετήθηκαν (Propomacrus cypriacus και Euplagia 

quadripunctaria), αμφότερα εμφάνισαν χαμηλή έως μηδενική γενετική διαφοροποίηση μεταξύ 

των πληθυσμών τους στην Κύπρο. Στην περίπτωση του γένους Propomacrus οι πληθυσμοί του 

στην Κύπρο, κρίνοντας από τις γενετικές του αποστάσεις από τα υπόλοιπα δείγματα που 

εξετάστηκαν, φαίνεται να έχουν εποικήσει το νησί αρκετά παλιά. Η μελέτη των φυλογενετικών 



   
σχέσεων του γένους Propomacrus που πραγματοποιήθηκε, αποτελεί τη μοναδική στην 

επιστημονική κοινότητα και κατά συνέπεια πρόκειται να δημοσιευτεί σε αναγνωρισμένο 

επιστημονικό περιοδικό. Σε αντίθεση με το Propomacrus η νυχτοπεταλούδα Euplagia 

quadripunctaria πιθανως έχει πρόσφατα εποικήσει την Κύπρο, αφού ο απλότυπος που 

ανακτήθηκε είναι όμοιος ή εξαιρετικά κοντινός τόσο με εκείνον της Ρόδου όσο και με της 

Γερμανίας.  

Τέλος, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν πως οι φυλογενετικές σχέσεις του γένους Plecotus, 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Κρίνοντας από τα δύο δείγματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη για το είδος P. kolombatovici η γενετική ποικιλότητα 

των πληθυσμών της Κύπρου είναι πολύ μικρή. Η εξέταση περισσοτέρων ατόμων, από την 

Κύπρο, τα νησιά του Αιγαίου, την Ηπειρωτική Ελλάδα και την Τουρκία θα μπορούσαν να 

προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες τόσο για την συστηματική, όσο και για την ιστορική 

βιογεωγραφία του τάξου στην περιοχή.  

   Συνοψίζοντας και για τα έξι τάξα που μελετηθήκαν οι γενετική ποικιλότητα στο νησί 

της Κύπρου ήταν πολύ μικρή έως και μηδενική. Το γεγονός αυτό οφείλεται είτε σε πρόσφατη 

εποίκηση του νησιού από το εκάστοτε τάξο, είτε στα χαρακτηριστικά του κάθε ζώου (ικανότητα 

μετακίνησης/διασποράς). Ιδιαίτερη διαχειριστική προσοχή αξίζει να δοθεί στο είδος H. 

cypriensis το οποίο αποτελεί ενδημικό της Κύπρου, η γενετική ποικιλότητα του οποίου είναι 

μηδενική και έτσι το καθιστά ευάλωτο προς εξαφάνιση σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής 

περιβάλλοντος.  

Πολλά από τα ευρήματα αποτελούν νέα γνώση για την επιστημονική κοινότητα και 

πρόκειται να δημοσιευθούν σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. 
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