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1. Δηζαγωγή 

 

1.1. Oryctolagus cuniculus 

Τν γέλνο Oryctolagus, (Lagomorpha; Leporidae) δηαθνξνπνίεζεθε ζηελ Ηβεξηθή ρεξζόλεζν πξηλ 

από πεξίπνπ 3,5 εθαηνκκύξηα ρξόληα, όπνπ θαη ρξνλνινγνύληαη ηα παιαηόηεξά ηνπ 

απνιηζώκαηα (Lopez-Martinez, 2007). Aπνιηζώκαηα ηνπ αλώηεξνπ Μεηόθαηλνπ (6 εθ. ρξ. πξηλ), 

πνπ έρνπλ απνδνζεί ζην γέλνο, είλαη ππό ακθηζβήηεζε. 

Τν κνλαδηθό είδνο ηνπ γέλνπο, ζήκεξα, είλαη ην Oryctolagus cuniculus, πνπ είλαη γλσζηό σο 

Δπξσπατθό θνπλέιη (ή απιώο θνπλέιη). Ωο είδνο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε λόηηα Ηζπαλία πξηλ από 

900.000 ρξόληα θαη αξθεηά αξγόηεξα, 300.000 ρξόληα πξηλ, ζηε λόηηα Γαιιία (Ferrand θαη 

Branco, 2007). Ζ θπζηθή ηνπ θαηαλνκή, πξηλ ηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ, ήηαλ πεξηνξηζκέλε 

ζηελ Ηβεξηθή ρεξζόλεζν (Hardy et al., 1994). 

Όζν αθνξά ηε γελεηηθή πνηθηιόηεηα ηνπ είδνπο κηα ζεηξά κειεηώλ βάζεη δεδνκέλσλ ππξεληθνύ 

DNA (van der Loo et al. 1991 θαη 1999, Branco θαη Ferrand, 1998, Geraldes et al., 2005), 

κηηνρνλδξηαθνύ DNA (Biju-Duval et al. 1991, Monnerot et al. 1994, Branco et al. 2000) θαη 

εθηνπαξαζίησλ (Beaucournou, 1980), θαηέιεμαλ ζην ίδην ζπκπέξαζκα. Υπνζηεξίδνπλ όηη νη 

θπζηθνί πιεζπζκνί, ζηελ πεξηνρή ηεο Ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ, ρσξίδνληαη ζε δύν δηαθξηηέο 

γελεαινγηθέο γξακκέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζε αληίζεζε κε ηνπο θπζηθνύο πιεζπζκνύο ηα 

εμεκεξσκέλα δώα, πνπ απαληώληαη παγθνζκίσο, δελ παξνπζηάδνπλ αλάινγε πνηθηινκνξθία 

(Geraldes et al., 2005).  

Από ηελ έξεπλα ησλ Biju-Duval et al. (1991), πνπ εμέηαζαλ ην ζύλνιν ηνπ κηηνρνλδξηαθνύ DNA 

πξνέθπςε όηη ε γελεηηθή απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν θιάδσλ είλαη πεξίπνπ 4%. Σύκθσλα κε ηελ 

γελεηηθή απηή απόζηαζε ν δηαρσξηζκόο ησλ δύν θιάδσλ εθηηκάηαη όηη πξνέθπςε πεξίπνπ 2 εθ. 

ρξ. πξηλ. Σην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ν Branco et al. (2000) εμεηάδνληαο ην θπηόρξσκα β 

ηνπ mtDNA. Τελ πεξίνδν εθείλε ζηελ Ηβεξηθή ρεξζόλεζν, ζύκθσλα κε ηα απνιηζώκαηα, δελ 

απαληάηαη ην O. cuniculus, αιιά δύν άιια είδε ηνπ γέλνπο ηα O. laynensis θαη O. lacosti, κε 

ραξαθηεξηζηηθά ελδηάκεζα ηνπ ζεκεξηλνύ θνπλειηνύ θαη ηνπ ιαγνύ (Lopez-Martinez 1989). Τν 

πηζαλόηεξν ζπκπέξαζκα είλαη όηη ν δηαρσξηζκόο πνπ θαηαγξάθεηαη ζύκθσλα κε ην mtDNA δελ 

αθνξά δηαρσξηζκό νξγαληζκώλ άιια κνξίσλ, ηα νπνία άξρηζαλ λα δηαθνξνπνηνύληαη ζηα 

πξνγνληθά είδε ηνπ O. cuniculus θαη επηβίσζαλ κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ ζεσξία απηή εληζρύεηαη από 

κηα πην πξόζθαηε κειέηε (Ferrand θαη Branco, 2007) ζηελ νπνία βαζηδόκελνη ζηνλ 

πνιπκνξθηζκό πξσηετλώλ, ν δηαρσξηζκόο ησλ δύν θιάδσλ ηνπνζεηείηαη ζηα 275 κε 550 



ρηιηάδεο ρξόληα. Ωζηόζν, ε ρξνλνιόγεζε ηνπ ρσξηζκνύ ησλ δύν θιάδσλ παξακέλεη αθόκα 

αζαθήο θαη απαηηεί πεξεηαίξσ έξεπλα. 

 

1.2. Τποείδε ηοσ O. cuniculus 

Ζ γεσγξαθηθή ζύκπησζε ησλ δύν κηηνρνλδξηαθώλ θιάδσλ κε ηηο θαηαλνκέο ησλ ππνεηδώλ O. 

cuniculus algirus (Ηζπαλία θαη Βόξεηα Αθξηθή) θαη O. cuniculus cuniculus (Γαιιία) νδήγεζε ηνπο 

Biju Duval et al. (1991) ζηε ζπζρέηηζε ησλ δύν.  

Βηβιηνγξαθηθά έρνπλ αλαθεξζεί ηνπιάρηζηνλ 7 ππνείδε θνπλειηώλ (O. c. cuniculus, O. c. algirus, 

O. c. brachyotus, O. c. cnossius, O. c. habetensis, O. c. huxleyi θαη O. c. oreas). Οη πεξηγξαθέο 

ησλ πεξηζζνηέξσλ από απηά έρνπλ ζηεξηρζεί ζην ρξώκα ηεο γνύλαο ηνπο ή ζην κέγεζόο ηνπο. 

Σύκθσλα κε ηνλ Corbet (1994) νη ραξαθηεξηζκνί ππνεηδώλ κε βάζε ηα ρξσκαηηθά πξόηππα ηεο 

γνύλαο είλαη ακθηζβεηήζηκα, θαζώο ζε πνιιέο ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ν αξηζκόο ησλ δεηγκάησλ 

ππήξμε πεξηνξηζκέλνο ρσξίο αλαθνξά ζε γεσγξαθηθή έθηαζε θαη πνηθηιόηεηα.       

Οη Sharples et al. (1996) εμέηαζαλ νζηενινγηθνύο ραξαθηήξεο ζε 260 άηνκα ηεο δπηηθήο 

Δπξώπεο θαη ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο, ζε κηα πξνζπάζεηα αλαζθόπεζεο ηεο ηαμηλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ ππνεηδώλ ηνπ O. cuniculus. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο θαηέιεμαλ όηη 

δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία, ζύκθσλα κε ηελ νζηενινγία θξαλίσλ, πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηε 

δηάθξηζε ζε ππνείδε. Ζ παξαηεξνύκελε αιιαγή κεγέζνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα 

κπνξνύζε λα εμεγεζεί ζύκθσλα κε ηνλ λόκν ηνπ Bergman όηη «ην κέγεζνο απμάλεη κε ηελ 

αύμεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ πιάηνπο», κε δηθαηνινγώληαο ηνλ ραξαθηεξηζκό ππνεηδώλ ζύκθσλα 

κε απηόλ ηνλ ραξαθηήξα όπσο γηλόηαλ παιαηόηεξα.  

Σηελ εξγαζία απηή νη Sharples et al. (1996) ακθηζβεηνύλ επίζεο ηε ζπζρέηηζε ησλ δύν 

κηηνρνλδξηαθώλ θιάδσλ ησλ Biju Duval et al. (1991) κε ηα ππνείδε O. c. cuniculus θαη O. c. 

algirus, ιόγσ έιιεηςεο επαξθώλ ζηνηρείσλ. Ζ άπνςε απηή βξίζθεη αληίζεηνπο πνιινύο 

επηζηήκνλεο, νη νπνίνη βαζηδόκελνη ζε κνξηαθά δεδνκέλα (π.ρ., Biju-Duval et al., 1991, van der 

Loo et al. 1991, 1999, Ferrand θαη Branco, 2007), βξίζθνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο όηη ππάξρνπλ δύν 

κεγάιεο πιεζπζκηαθά νκάδεο, νη νπνίεο εμειίζζνληαλ αλεμάξηεηα γηα πνιύ κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα, γεγνλόο πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηε ζύγρξνλε έλλνηα ησλ ππνεηδώλ (Avise & Hamrick 

1997). Κνηλά απνδεθηή άπνςε θαη κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ππνζηεξηθηέο είλαη όηη ην είδνο O. 

cuniculus απνηειείηαη από δύν ππνείδε O.c.algirus θαη O.c.cuniculus, ηα νπνία αληηζηνηρνύλ 

ζηνπο δύν γελεηηθνύο θιάδνπο.   

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ίζσο πξέπεη λα δνζεί ζε έλα από ηα ππνείδε ηνπ είδνπο, ην O. c. cnossius, ην 

νπνίν έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ελδεκηθό ππνείδνο ηεο Κξήηεο. Σε όιεο ηηο κειέηεο πνπ 



αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ πόηε δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ δείγκαηα από ηελ Διιάδα, κε απνηέιεζκα 

λα είλαη αζαθήο ε εηθόλα ηεο ηαμηλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ειιεληθνύ ππνείδνπο. 

  

1.3. Ο ρόιος ηοσ αλζρώποσ 

Παιαηνληνινγηθά, ηζηνξηθά θαη αξραηνινγηθά δεδνκέλα δείρλνπλ όηη θαηά ηνπο πξώηνπο 

ηζηνξηθνύο ρξόλνπο ν άλζξσπνο έπαημε ζεκειηώδε ξόιν ζηελ εμάπισζε πνιιώλ δώσλ, 

αλάκεζά ηνπο θαη ηνπ Δπξσπατθνύ θνπλειηνύ (Hardy et al., 1994). Μέρξη πεξίπνπ 2.300 ρξόληα 

πξηλ ην O. cuniculus ήταν πεξηνξηζκέλν ζηελ Ηβεξηθή ρεξζόλεζν (Flux, 1983). Ωο απνηέιεζκα 

ηεο κεηαθνξάο ηνπ αλζξώπνπ ζήκεξα ην θνπλέιη απαληάηαη παγθνζκίσο (Flux, 1994) είηε ζε 

άγξηνπο πιεζπζκνύο είηε σο θαηνηθίδην. Τν είδνο απηό είλαη από ηα ειάρηζηα ζειαζηηθά πνπ 

εμεκεξώζεθαλ ζηελ δπηηθή Δπξώπε (Monerrot, 1994). 

Σηε Βόξεηα Αθξηθή εηζήρζε θαηά ηνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο, ζηε Βξεηαλία έθηαζε θαηά ηνλ 11ν 

αηώλα θαη αξγόηεξα εμαπιώζεθε ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θεληξηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο (19νο θαη 20νο αηώλαο). Δπίζεο εηζήρζε ζηελ Απζηξαιία, ηε Νέα Εειαλδία, ηε Φηιή θαη 

ηελ Αξγεληηλή, θαζώο θαη ζε πεξηζζόηεξα από 800 λεζηά ζε όιν ηνλ θόζκν. Απηή ε ηόζν 

επηηπρήο δηαδηθαζία κεηαθνξάο θαη επνίθηζεο μεθίλεζε πξηλ από 1000 πεξίπνπ ρξόληα από 

λαπηηθνύο ηεο Μεζνγείνπ θαη ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα. (Ferrand θαη Branco, 2007 θαη 

αλαθνξέο εθεί) 

Ζ νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ νζηώλ ηνπ ιαγνύ θαη ηνπ θνπλειηνύ πξνθαινύλ κεγάιε δπζθνιία ζηελ 

αλαγλώξηζε απνιηζσκάησλ (Athanasiou, 1994), απνηέιεζκα απηνύ είλαη ε αζαθήο εηθόλα πνπ 

επηθξαηεί γηα ην πόηε αθξηβώο εηζήρζεζαλ ηα θνπλέιηα ζηελ Διιάδα. Σύκθσλα κε ηνλ Jarman 

(1996) ην παιαηόηεξν εύξεκα ζηελ Κξήηε ρξνλνινγείηαη θαηά ηε ξσκατθή επνρή. Δλώ νη 

Voutsialou θαη Tatolas (2005) θάλνπλ ιόγν γηα θνπλέιηα ζηνλ Διιαδηθό ρώξν θαηά ηελ Οκεξηθή 

επνρή, ρσξίο όκσο λα παξέρνπλ θάπνηα αλαθνξά γηα ηελ ππόζεζε απηή. 

 

 

2. Τιηθά θαη Μέζοδοη  

 

2.1 Γείγκαηα 

Τν ζύλνιν ησλ ειιεληθώλ δεηγκάησλ (35) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα κειέηε, 

βξίζθνληαη θαηαηεζεηκέλα ζηηο ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο θαη αθνξνύλ δείγκαηα ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ από ηελ Α’ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία 



Κξήηεο-Γσδεθαλήζνπ θαη από ηνπο εξεπλεηέο ηνπ Μνπζείνπ. Σην Παξάξηεκα Η παξαηίζεληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο θαη ηνλ θσδηθό ηεο κνπζεηαθήο ζπιινγήο. 

Σπκπιεξσκαηηθά, ζε θάπνηεο αλαιύζεηο ζπκπεξηιήθζεθαλ 123 αιιεινπρίεο ηεο Πεξηνρήο 

Διέγρνπ (D-loop), πνπ αληιήζεθαλ από ηελ βάζε γελεηηθώλ δεδνκέλσλ GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Από ηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ αλαθηήζεθαλ νη αληίζηνηρεο 

αιιεινπρίεο άιισλ εηδώλ (Sylvilagus palustris, Lepus europaeus, Lepus americanus) πνπ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο αλαιύζεηο σο παξανµάδεο (outgroups) (βι. Παξάξηεκα Η). Τα είδε απηά, 

βάζεη κνξθνινγηθώλ αιιά θαη µνξηαθώλ δεδνκέλσλ, ζεσξνύληαη από ηνπο πην θνληηλνύο 

ζπγγελείο ηνπ γέλνπο Oryctolagus (Robinson θαη Matthee, 2005). 

 

2.2. Δργαζηερηαθές αλαιύζεης 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

εξγαζηήξην Μνξηαθήο Σπζηεκαηηθήο θαη Δμέιημεο ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο, 

ειήθζεζαλ όιεο νη απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο, ηόζν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ 

εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, όζν θαη γηα ηελ απνθπγή κνιύλζεσλ ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα 

νδεγνύζαλ ζε ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα (γάληηα, απνζηείξσζε ησλ πιηθώλ, θαζαξηζκνύ ηνπ 

πάγθνπ εξγαζίαο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θ.α.). Τν ζύλνιν απηώλ ησλ εξγαζηεξηαθώλ 

αλαιύζεσλ πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηα αθόινπζα: 

α) εμαγσγή νιηθνύ γελσµηθνύ DNA, 

β) πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ επηζπκεηνύ γνληδίνπ µέζσ ηεο ηερληθήο ηεο PCR (αιπζηδσηή 

αληίδξαζε πνιπµεξηζµνύ) θαη 

γ) πξνζδηνξηζκόο ηεο λνπθιενηηδηθήο αιιεινπρίαο (sequencing) ζε απηνµαηνπνηεµέλε ζπζθεπή 

αιιεινύρηζεο. 

 

2.3. Φσιογελεηηθές αλαιύζεης 

Τν ζύλνιν ησλ ειιεληθώλ αιιεινπρηώλ (35 αιιεινπρίεο) ππνβιήζεθαλ ζε αλάιπζε «Σύλδεζεο 

Γεηηόλσλ» (Neighbor-Joining, NJ) (Saitou & Nei 1987) θαη «Μέγηζηεο Φεηδσιόηεηαο» (Maximum 

Parsimony, MP) (Swofford et al. 1996). Σηηο αλαιύζεηο απηέο ζπκπεξηιήθζεθαλ 4 επηπιένλ 

αιιεινπρίεο από άηνκα O. cuniculus από ηελ Ηζπαλία θαζώο θαη άηνκα άιισλ εηδώλ, κε ζθνπό 

ηελ ζσζηόηεξε επίιπζε ησλ ζρέζεσλ εληόο ησλ ειιεληθώλ δεηγκάησλ (εηθόλα 1).   

Σηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε έλα κεγαιύηεξν ζύλνιν δεδνκέλσλ πνπ πεξηείρε όια ηα ειιεληθά 

δείγκαηα αιιά θαη όιεο ηηο αληίζηνηρεο δηαζέζηκεο αιιεινπρίεο από ηελ GenBank (βι. 

παξάγξαθνο Γείγκαηα). Με ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο DNASP 4.5 (Rozas et al., 2003) 



αλαγλσξίζηεθε, από απηό ην ζύλνιν αιιεινπρηώλ ν αξηζκόο ησλ δηαθνξεηηθώλ απινηύπσλ1. 

Καηόπηλ δεκηνπξγήζεθε έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ απνηεινύκελν απνθιεηζηηθά από έλα 

αληηπξόζσπν ηνπ θάζε απινηύπνπ. Οη αιιεινπρίεο απηέο ππνβιήζεθαλ ζε  αλαιύζεηο: 

«Σύλδεζεο Γεηηόλσλ» θαη «Μέγηζηεο Φεηδσιόηεηαο». Οη αλαιύζεηο απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα πξνγξάκκαηα MEGA (v 31, Kumar et al. 2004) θαη PAUP*4.0b10 (Swofford, 

2002). Τα θπινγελεηηθά δέλδξα πνπ πξνέθπςαλ εμεηάζηεθαλ σο πξνο ηε ζηαηηζηηθή ηνπο ηζρύ 

µε ηε δνθηκαζία bootstrap (1000 ςεπδνεπαλαιήςεηο) (Felsenstein, 1985).  

Οη γελεηηθέο απνζηάζεηο (αλά δεύγε) ησλ αιιεινπρηώλ εθηηκήζεθαλ µε βάζε ην µνληέιν Τamura-

Nei (Tamura θαη Nei 1993), µε ηε βνήζεηα ηνπ θπινγελεηηθνύ πξνγξαµµάηνο MEGA. 

 

 

                                                 
1
 Απλόησπος ζηην παρούζα εργαζία ορίζεηαι ως μια νοσκλεοηιδική αλληλοστία (DNA) ποσ διαθέρει 

ηοσλάτιζηον ζε μια θέζη από ηις σπόλοιπες αλληλοστίες.  



3. Αποηειέζκαηα – σδήηεζε 

 

3.1. Διιαδηθός τώρος  

Τα ειιεληθά δείγκαηα, όπσο πξνθύπηεη από ηηο αλαιύζεηο, ρσξίδνληαη ζε δύν δηαθξηηνύο 

ππνθιάδνπο (Β1 θαη Β2). Ο πξώηνο πεξηιακβάλεη αιιεινπρίεο από ηελ Λήκλν θαη ηνπο Λεηςνύο, 

αιιά θαη ην ελδεκηθό είδνο O. c. cnossius ηεο λήζνπ Νηίαο. Σηνλ ππνθιάδν Β2 πεξηέρνληαη όιεο 

νη ππόινηπεο ειιεληθέο αιιεινπρίεο θαζώο θαη αιιεινπρίεο από ηηο ηξεηο πεξηνρέο ηνπ 

ππνθιάδνπ Β1.  

Ζ κέζε γελεηηθή απόζηαζε κεηαμύ ησλ Β1 θαη Β2 είλαη 2% (Tamura θαη Nei 1993). Ζ γελεηηθή 

απηή απόζηαζε είλαη αξθεηά ζεκαληηθή αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη εληόο ησλ νκάδσλ είλαη 

ζρεδόλ κεδακηλή, 0,3% θαη 0,1% γηα ηνπο ππνθιάδνπο Β1 θαη Β2 αληίζηνηρα. Τν ζηνηρείν απηό 

ζε ζπλδπαζκό κε ηε κε γεσγξαθηθή ζπζρέηηζε ησλ δύν θιάδσλ, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ε 

εηθόλα πνπ παίξλνπκε ζηελ Διιάδα ζήκεξα δελ νθείιεηαη ζηελ εμέιημε ηνπ είδνπο ζηνλ ρώξν 

απηό, αιιά πηζαλόηαηα ζε επέκβαζε ηνπ αλζξώπνπ. Σην ζελάξην απηό ζπκβάιεη θαη ε ηζηνξηθή 

γλώζε πνπ πξνέξρεηαη είηε από αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο (νζηά, απεηθνλίζεηο δώσλ) είηε από 

δνθίκηα, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην θνπλέιη εηζάρζεθε πνιύ πξόζθαηα ζηελ Διιάδα.   

Όζν αθνξά ην O. c. cnossius, γίλεηαη ζαθέο από ηελ παξνύζα εξγαζία όηη δελ δηθαηνινγείηαη ε 

ηαμηλόκεζε ηνπ σο ππνείδνο, αθνύ νη αιιεινπρίεο ηεο λήζνπ Νηίαο δελ δεκηνπξγνύλ 

κνλνθπιεηηθή νκάδα. Αληηζέησο, νη γελεηηθέο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο είλαη αλάινγεο κε ηηο 

γελεηηθέο απνζηάζεηο κεηαμύ δεηγκάησλ άιισλ πεξηνρώλ. Σηελ παξνύζα κειέηε πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ειιεληθά θαη κάιηζηα ηεο λήζνπ Νηίαο, δείγκαηα επηβεβαηώλεηαη ε κέρξη 

πξόηηλνο ππόζεζε όηη ην ππνείδνο O.c.cnossius δελ πθίζηαηαη.   

Απηό πνπ απνξξέεη από ηελ θπινγελεηηθή εηθόλα πνπ παίξλνπκε είλαη όηη πξόθεηηαη πηζαλόηαηα 

γηα δύν αλεμάξηεηεο εηζαγσγέο ηνπ O. cuniculus ζηνλ Διιαδηθό ρώξν από ηνλ άλζξσπν. Ο 

αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ησλ εηζαγσγώλ απηώλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί από ηελ παξνύζα 

εξγαζία, θαζώο απαηηεί θπξίσο κειέηε ηζηνξηθώλ πεγώλ, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο κνξηαθέο 

ηερληθέο.  

 



 

Δηθόλα 1.: Οη θπινγελεηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ειιεληθώλ δεηγκάησλ ηνπ O. cuniculus. Τα δείγκαηα S. palustris, L. europaeus, 

θαη L. americanus ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο παξανκάδα. Από ηηο δύν θπινγελεηηθέο αλαιύζεηο: Σύλδεζεο Γεηηόλσλ (NJ) θαη 

Μέγηζηεο Φεηδσιόηεηαο (MP) αλαθηήζεθε δέληξν κε παξόκνηα ηνπνινγία, όζν αθνξά ηνπο θύξηνπο θιάδνπο. Τν δέληξν πνπ 

παξνπζηάδεηαη είλαη ηεο MP. Οη αξηζκνί αληηζηνηρνύλ ζηηο ηηκέο bootstrap (κόλν νη ηηκέο κεγαιύηεξεο από 50% παξνπζηάδνληαη 

γηα 1.000 επαλαιήςεηο) γηα ηε MP θαη αθνινπζνύληαη από ηηο ηηκέο bootstrap γηα ηελ NJ (όπνπ ππάξρεη έλαο αξηζκόο αληηζηνηρεί 

ζηελ MP, ελώ ηεο NJ είλαη <50%).  Σηελ παξέλζεζε ζεκεηώλεηαη ν αξηζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζηα ζηνηρεία ηνπ θάζε 

δείγκαηνο ζην Παξάξηεκα Η. 

 

Τέινο, γίλεηαη εκθαλέο από ην θπινγελεηηθό δέληξν όηη δελ ππάξρεη θακία νκαδνπνίεζε κεηαμύ ησλ 

λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ, δελ παξαηεξείηαη γηα παξάδεηγκα δηαρσξηζκόο κεηαμύ αλαηνιηθώλ θαη δπηηθώλ 



λεζηώλ όπσο έρεη αλαδεηρηεί ζε άιια δώα πνπ έρνπλ εμεηαζηεί ζηνλ ρώξν. Απηό δηθαηνινγείηαη 

πηζαλόηαηα ιόγσ ηεο πνιύ πξόζθαηεο ηζηνξίαο ηνπ θνπλειηνύ ζην Αηγαίν πνπ δελ επέηξεςε ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπο κέζα ζε απηό. 

 

3.2. ύγθρηζε Διιαδηθού τώροσ κε σπόιοηπες περηοτές 

Παξαηεξώληαο ην θπινγελεηηθό δέληξν ηεο Δηθόλαο 2, γίλεηαη αληηιεπηό όηη ε πεγή ησλ αηόκσλ πνπ 

εηζήρζεζαλ ζηελ Διιάδα είλαη θνηλή. Απηό ζπκπεξαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη θαη νη ηξεηο Διιεληθνί 

απιόηππνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θιάδν Β. Σηνλ θιάδν απηό εκπίπηνπλ ηόζν νη εκπνξηθέο ξάηζεο 

θνπλειηώλ, όζν θαη ηα άγξηα θνπλέιηα πνπ απαληώληαη παγθνζκίσο σο απνηέιεζκα αλζξώπηλεο 

κεηαθνξάο. Αξρηθή πεγή γηα ηηο κεηαθνξέο απηέο, ππήξμε ε βόξεηα Ηζπαλία θαη ε Μεζνγεηαθή πιεπξά ηεο 

Γαιιίαο (όπνπ εληνπίδνληαλ ην έλα κέξνο ηνπ θπζηθνύ πιεζπζκνύ ηνπ θνπλειηνύ). Μία πηζαλή εμήγεζε 

γηαηί απηή ε πεξηνρή θαη όρη ε λόηηα Ηζπαλία έπαημε ηόζν ζεκαληηθό ξόιν ζηε αλζξσπνγελή κεηαθνξά 

ηνπ θνπλειηνύ, είλαη όηη εθεί εληνπίδνληαη κεγάια ιηκάληα, όπνπ ε αληαιιαγή αγαζώλ ή ν εθνδηαζκόο ησλ 

πινίσλ ηεο Μεζνγείνπ, πηζαλόηαηα απνηεινύζε θνηλή πξαθηηθή.   

Δπόκελν ινηπόλ είλαη όηη ε δηαθνξνπνίεζε πνπ παξαηεξνύκε αλάκεζα ζηνπο δύν θιάδνπο έγθεηηαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ ζπλέβε ε εηζαγσγή θαη όρη ζε δηαθνξεηηθή πεγή. 

Όζν αθνξά ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ, νη θπινγελεηηθέο ζρέζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο αλαιύζεηο 

έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε πξνεγνύκελεο θπινγελεηηθέο εξγαζίεο πάλσ ζην είδνο. Σύκθσλα κε ηηο 

αλαιύζεηο NJ θαη MP ηα δείγκαηα ηνπ O. cuniculus δεκηνπξγνύλ έλα κνλνθπιεηηθό (απνηειείηαη δειαδή 

ακηγώο από δείγκαηα ηνπ είδνο θαη δελ αλακεηγλύνληαη κε δείγκαηα άιινπ είδνπο) θιάδν κε πςειή 

ζηαηηζηηθή ππνζηήξημε (100% θαη γηα ηηο δύν αλαιύζεηο). Μέζα ζην είδνο δηαθξίλνληαη δύν θιάδνη νη Α 

θαη Β (Eηθόλα 2).  



 

Δηθόλα 2.: Οη θπινγελεηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ όισλ ησλ δηαζέζηκσλ απινηύπσλ ηνπ O. cuniculus (αιιεινπρίεο από ηελ παξνύζα 

κειέηε θαη ηελ GenBank). Τα δείγκαηα  S. palustris, L. europaeus, θαη L. americanus . Από όιεο ηηο δύν θπινγελεηηθέο αλαιύζεηο: 

Σύλδεζεο Γεηηόλσλ (NJ) θαη Μέγηζηεο Φεηδσιόηεηαο (MP) αλαθηήζεθαλ δέληξα κε παξόκνηα ηνπνινγία. Τν δέληξν πνπ 

παξνπζηάδεηαη είλαη ηεο MP. Οη αξηζκνί αληηζηνηρνύλ ζηηο ηηκέο bootstrap (κόλν νη ηηκέο κεγαιύηεξεο από 50% παξνπζηάδνληαη 

γηα 1.000 επαλαιήςεηο) γηα ηε MP θαη αθνινπζνύληαη από ηηο ηηκέο bootstrap γηα ηελ NJ. Σηελ παξέλζεζε ζεκεηώλεηαη ν αξηζκόο 

πνπ αληηζηνηρεί ζηα ζηνηρεία ηνπ θάζε δείγκαηνο ζην Παξάξηεκα Η.  

 



Οη θιάδνη απηνί ζπκπίπηνπλ κε ηηο δύν γελεαινγηθέο γξακκέο πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί ζηελ θπζηθή 

θαηαλνκή ηνπο είδνπο, ηελ Ηβεξηθή ρεξζόλεζν. Καη’ επέθηαζε ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Ferrand θαη 

Branco, 2007, Long et al., 2002) ν θιάδνο Β αληηζηνηρεί ζην ππνείδνο O. c. cuniculus  (Γαιιία, πεξηνρέο 

πνπ έρνπλ επνηθεζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ξάηζεο), ελώ ν Α ζην O. c. algirus (θπξίσο Νόηηα 

Ηζπαλία, Βόξεηα Αθξηθή θαη θάπνηα λεζηά). Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί όηη ζηνλ θιάδν Α εκπίπηεη θαη κηα 

αιιεινπρία ηεο Γαιιίαο, ελώ ζα αλακέλακε λα ηε ζπλαληήζνπκε ζηνλ θιάδν Β.  Απηό κπνξεί λα εμεγεζεί 

κε δύν ηξόπνπο: 1) είηε πξόθεηηαη γηα ιάζνο θαηαρώξεζε ζηε γελεηηθή βάζε δεδνκέλσλ (GenBank), 2) 

είηε πξόθεηηαη γηα θάπνηα πεξηνρή ή λεζί ηεο Γαιιίαο (ε αθξηβήο ηνπνζεζία δελ είλαη γλσζηή) ζηελ νπνία 

κεηαθέξζεθαλ από ηνλ άλζξσπν δώα πνπ αλήθνπλ ζην ππνείδνο O. c. algirus. 

 

 

4. σκπεράζκαηα 

 

1. Τν θνπλέιη (Oryctolagus cuniculus) πξνέξρεηαη από ηελ Ηβεξηθή ρεξζόλεζν, όπνπ ζπλαληνύκε 

δύν ππνείδε (O. c. algirus ζηε Νόηηα Ηζπαλία θαη O. c. cuniculus ζηε Βόξεηα Ηζπαλία – Νόηηα 

Γαιιία). 

2. Ζ γελεηηθή πνηθηιόηεηα πνπ παξνπζηάδεη ην είδνο ζηα όξηα ηεο θπζηθήο ηνπ θαηαλνκήο είλαη 

ζεκαληηθή, ζε αληίζεζε κε ηε γελεηηθή πνηθηιόηεηα πνπ ζπλαληάκε παγθόζκηα πνπ είλαη 

ειάρηζηε, παξά ηηο εληππσζηαθέο κνξθνινγηθέο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνύκε ζε εθηξεθόκελεο 

πνηθηιίεο. 

3.  Ζ παγθόζκηα θαηαλνκή ηνπ νθείιεηαη ζηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο αληινύζε δώα από ην έλα 

ππνείδνο, ην O. c. cuniculus. 

4. Ζ παξνπζία ηνπ είδνπο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν νθείιεηαη επίζεο ζηνλ άλζξσπν θαη πηζαλόηαηα 

ζε πάλσ από κία εηζαγσγέο. Σε ζπλδπαζκό κε ηε ρακειή ηνπ πνηθηιόηεηα ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα όηη ην ππνείδνο O. c. cnossius δελ πθίζηαηαη.  

5. Σπκπεξαζκαηηθά ζε όηη αθνξά ζην εηδηθό εξώηεκα ηεο ΑΚΟΚΓ, αλ δειαδή κεηαθνξέο 

πιεζπζκώλ κεηαμύ λεζηώλ γηα εκπινπηηζκό ηνπο κπνξνύλ λα αιινηώζνπλ ηε γελεηηθή 

πνηθηιόηεηα ηνπ είδνπο ζηελ Διιάδα, ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή. Λόγσ ηνπ όηη όια ηα δώα 

ζηελ Διιάδα απνηεινύλ πακκηθηηθό πιεζπζκό, ε κεηαθνξά αηόκσλ γηα εκπινπηηζκό δελ 

πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγήζεη θαλέλα πξόβιεκα γελεηηθήο αιινίσζεο. 

 

 

5. Δσταρηζηίες. 

Δπραξηζηνύκε ηελ Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο Γσδεθαλήζνπ γηα ηελ επγεληθή ηνπ νηθνλνκηθή 

ρνξεγία αιιά θαη ηε ζπιινγή ζρεηηθώλ δεηγκάησλ από λεζηά ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη ηε Λήκλν (θ. Βαζίιεο 

Κνληζηώηεο) ράξε ζηα νπνία έγηλε δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνύζαο κειέηεο. 
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Παράρηεκα Ι (α): Δλδοοκάδα (Oryctolagus cuniculus): 

Καηάινγνο ησλ δεηγκάησλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο κνξηαθέο αλαιύζεηο. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη 1) ν 

θσδηθόο πνπ αλαγξάθεηαη ζηα θπινγεληηθά δέληξα, 2) ν θσδηθόο αξηζκόο ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο 

(NHMC code), 3) ε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε (όηαλ πξόθεηηαη γηα ξάηζα ζεκεηώλεηαη κε αζηεξίζθν), 4) ν θσδηθόο ηεο 

θάζε αιιεινπρίαο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ GenBank (Acc. No.) θαη 5) ν θσδηθόο ηνπ θάζε απινηύπνπ όπσο πξνέθπςε 

από ηελ παξνύζα εξγαζία (κε Β ζεκεηώλνληαη εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν Β θαη κε Α ζηνλ θιάδν Α, βι. 

Παξάγξαθν 3.2. θαη Δηθόλεο 1 θαη 2). Οη αιιεινπρίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αληηπξόζσπνη ησλ απινηύπσλ 

(βι. παξάγξαθν 2.3. θαη Δηθόλα 2) ζεκεηώλνληαη κε έληνλα γξάκκαηα.  

 

Νο.  NHMC code Σοποζεζία/ράηζα* Acc. No. Απιόησπος 

1 80.5.38.39 Γία - B9 

2 80.5.38.40 Γία - B9 

3 80.5.38.45 Γία - B42 

4 80.5.38.54 Κάιπκλνο - B42 

5 80.5.38.67 Λήκλνο Κακίληα - B42 

6 80.5.38.68 Λήκλος Μεηρόποιε - B10 

7 80.5.38.69 Λήκλνο Μεηξόπνιε - B42 

8 80.5.38.70 Λήκλνο Μεηξόπνιε - B10 

9 80.5.38.71 Κσο - B42 

10 80.5.38.72 Κσο - B42 

11 80.5.38.73 Κσο - B42 

12 80.5.38.74 Κσο - B42 

13 80.5.38.75 Κσο - B42 

14 80.5.38.76 Κσο - B42 

15 80.5.38.77 Κάζνο - B42 

16 80.5.38.78 Κάζνο - B42 

17 80.5.38.79 Κάζνο - B42 

18 80.5.38.80 Κάιπκλνο - B42 

19 80.5.38.81 Κάιπκλνο - B42 

20 80.5.38.82 Κάιπκλνο - B42 

21 80.5.38.83 Κάιπκλνο - B42 

22 80.5.38.84 Λέξνο - B42 

23 80.5.38.85 Λέξνο - B42 

24 80.5.38.86 Λέξνο - B42 

25 80.5.38.87 Λέξνο - B42 

26 80.5.38.88 Πάηκνο - B42 

27 80.5.38.89 Πάηκνο Γηαθόπηεο - B42 

28 80.5.38.90 Πάηκνο Αγ. Σώζηεο - B42 

29 80.5.38.91 Λεηςνί Μνζράην - B9 

30 80.5.38.92 Λεηςνί Αγ. Κνίκεζε - B42 

31 80.5.38.93 Λεηςνί Μνζράην - B42 

32 80.5.38.94 Αγαζνλήζη - B42 

33 80.5.38.95 Αγαζνλήζη - B42 

34 80.5.38.96 Αγαζνλήζη - B42 

35 80.5.38.97 Αληηθύζεξα - B42 

36 - European rabbit in Australia AF003189 B42 

37 - European rabbit in Australia AF003190 B35 

38 - European rabbit in Australia AF003191 B49 

39 - European rabbit in Australia AF003192 B28 



40 - European rabbit in Australia AF003193 B42 

41 - European rabbit in Australia AF003194 B49 

42 - European rabbit in Australia AF003195 B24 

43 - Fauve de Bourgogne* AJ293831 B42 

44 - Belgian hare* AJ293832 B42 

45 - Fauve de Bourgogne* AJ293833 B42 

46 - Argente de Champagne* AJ293834 B42 

47 - English* AJ293835 B42 

48 - Flemish giant* AJ293836 B44 

49 - Fauve de Bourgogne* AJ293837 B28 

50 - Hungarian Giant* AJ293838 B35 

51 - French Lop* AJ293839 B28 

52 - French Lop* AJ293840 B12 

53 - French Lop* AJ293841 B35 

54 - Chinchilla* AJ293842 B35 

55 - Vienna White* AJ293843 B28 

56 - Flemish Giant* AJ293844 B30 

57 - wild rabbit in Australia U62924 B49 

58 - wild rabbit in Australia U62925 B42 

59 - wild rabbit in Australia U62926 B35 

60 - wild rabbit in Australia U62927 B28 

61 - wild rabbit on Iberian Peninsula Z83340 A6 

62 - wild rabbit on Iberian Peninsula Z83341 A2 

63 - wild rabbit on Iberian Peninsula Z83342 A4 

64 - wild rabbit on Iberian Peninsula Z83343 A5 

65 - wild rabbit on Iberian Peninsula Z83344 A1 

66 - rabbit in Spain Z83346 B21 

67 - rabbit in Spain Z83349 B39 

68 - rabbit in Spain Z83350 B9 

69 - rabbit in Spain Z83351 B25 

70 - rabbit in Spain Z83354 B21 

71 - rabbit in Spain Z83364 B46 

72 - rabbit in Spain Z83365 B28 

73 - rabbit in Spain Z83366 B49 

74 - rabbit in Spain Z83367 B42 

75 - Άγλωζηες προέιεσζες  EF515870 B13 

76 - Άγλσζηεο πξνέιεπζεο AJ001588 B42 

77 - France: Domestic Normand* AJ563722 B43 

78 - Spain: Navarra AJ535818 B37 

79 - Spain: Navarra AJ535819 B38 

80 - Spain: Navarra AJ535820 B36 

81 - Spain: Navarra AJ535821 B22 

82 - Spain: Navarra AJ535822 B20 

83 - Spain: Navarra AJ535812 B40 

84 - France AJ535784 B42 

85 - France AJ535785 B42 

86 - France AJ535786 B48 

87 - France AJ535787 B45 

88 - France AJ535788 B42 

89 - France AJ535789 B47 

90 - France AJ535790 B42 

91 - France AJ535791 B21 



92 - France AJ535792 B22 

93 - France AJ535793 B16 

94 - France AJ535794 B17 

95 - France AJ535795 B12 

96 - France AJ535796 B11 

97 - France AJ535797 B22 

98 - France AJ535798 B22 

99 - France AJ535799 B41 

100 - France AJ535800 B8 

101 - France AJ535801 B21 

102 - France AJ535802 B19 

103 - France AJ535803 B27 

104 - France AJ535804 B18 

105 - France AJ535805 B19 

106 - France AJ535806 B14 

107 - France AJ535807 B31 

108 - France AJ535808 B33 

109 - France AJ535809 B32 

110 - France AJ535810 B14 

111 - France AJ535811 B7 

112 - France AJ535813 B23 

113 - France AJ535814 B19 

114 - France AJ535815 B29 

115 - France AJ535816 B15 

116 - France AJ535817 B9 

117 - France AJ563720 B21 

118 - France AJ563721 B34 

119 - France Brittany AJ563709 B42 

120 - France Brittany AJ563711 B21 

121 - France Brittany AJ563712 B21 

122 - France Brittany AJ563713 B28 

123 - France Brittany AJ563716 B21 

124 - France Brittany AJ563717 A3 

125 - France Brittany AJ563719 B21 

126 - France: Ile d' Oleron AJ563718 B24 

127 - France: Groix AJ563715 B26 

128 - France: ile de Re  AJ563714 B14 

129 - France: Noirmoutier AJ563710 B35 

130 - Qixing rabbit* AF534080 B42 

131 - Haerbin white rabbit* AF534081 B42 

132 - Zhenhai thick-hair Angora rabbit* AF534082 B42 

133 - Zhenhai thick-hair Angora rabbit* AF534103 B49 

134 - Big-ear brown rabbit* AF534083 B42 

135 - Yufeng brown rabbit* AF534105 B42 

136 - Yufeng brown rabbit* AF534099 B35 

137 - Yufeng brown rabbit* AF534084 B42 

138 - Belgium* AF534085 B42 

139 - Californian* AF534086 B42 

140 - Dwarf rabbit* AF534087 B42 

141 - ELCO* AF534088 B42 

142 - Germany New Zealand of Zika rabbit* AF534106 B42 

143 - Germany New Zealand of Zika rabbit* AF534107 B42 



144 - Germany New Zealand of Zika rabbit* AF534091 B42 

145 - Germany New Zealand of Zika rabbit* AF534096 B42 

146 - New Zealand rabbit* AF534102 B28 

147 - New Zealand rabbit* AF534089 B42 

148 - Rex from United States* AF534101 B28 

149 - Rex from United States* AF534108 B42 

150 - Rex from United States* AF534094 B42 

151 - Rex from United States* AF534090 B42 

152 - Germany great line of ZIKA rabbit* AF534100 B28 

153 - Japanese white rabbit* AF534104 B42 

154 - Japanese white rabbit* AF534093 B42 

155 - Angora rabbit from Germany* AF534095 B42 

156 - Sichuan white rabbit* AF534092 B42 

157 - Fujian brown rabbit* AF534097 B42 

158 - Taihang Moutain rabbit* AF534098 B42 

 

 

Παράρηεκα Ι (β): Παραοκάδα: 

Καηάινγνο ησλ δεηγκάησλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο κνξηαθέο αλαιύζεηο. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ην 

όλνκα ηνπ είδνο θαη ν θσδηθόο ηεο θάζε αιιεινπρίαο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ GenBank.  

 

 Όλοκα είδοσς  Acc. No. 

1 Sylvilagus palustris EF062313 

2 Sylvilagus palustris EF062315 

3 Sylvilagus palustris EF062317 

4 Sylvilagus palustris EF062318 

5 Lepus europaeus AJ421471 

6 Lepus americanus AF497543 

7 Lepus americanus AF497544 

 


