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1. Η σημασία της διατήρησης των ζωικών γενετικών πόρων
1.1 Ζωικοί γενετικοί πόροι
Ζωικοί γενετικοί πόροι είναι τα είδη των ζώων, και οι πληθυσμοί καθενός από αυτά,
που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή τροφίμων
και την άσκηση της γεωργίας.
Οι ζωικοί γενετικοί πόροι δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των χιλιετιών μέσω μιας
διαδικασίας πολλαπλών σταδίων η οποία περιλάμβανε μια ή περισσότερες από τις
παρακάτω καταστάσεις:
•

Εξημέρωση

•

Μετανάστευση

•

Απομόνωση (Γεωγραφική ή Γενετική)

•

Διασταύρωση

•

Επιλογή (Φυσική ή Τεχνητή)

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)
«Φυλή είναι μια ομάδα εγχώριων ζώων με συγκεκριμένα και αναγνωρίσιμα
εξωτερικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τον διαχωρισμό της με οπτική εκτίμηση
από άλλες ομοίως οριζόμενες ομάδες του ίδιου είδους ή μια ομάδα την οποία ο
γεωγραφικός ή / και πολιτιστικός διαχωρισμός της από παρόμοιες ομάδες οδήγησε
στη δημιουργία ξεχωριστής ταυτότητάς της».
Σε παγκόσμιο επίπεδο ο FAO έχει καταχωρήσει πάνω από 8.000 φυλές αγροτικών
ζώων. Μπορεί βέβαια να διαπιστώσει κανείς ότι:
•

Ο αριθμός και το μέγεθος των φυλών δεν παραμένουν σταθερά

•

Η φυσική και η τεχνητή επιλογή αλλάζουν τη γενετική σύνθεση εντός των
φυλών

•

Οι φυλές μπορούν να υποδιαιρεθούν και να σχηματίσουν νέους
διαφορετικούς πληθυσμούς

•

Οι υπάρχουσες φυλές μπορούν να διασταυρώνονται για να σχηματίσουν νέες
φυλές

•

Οι υπάρχουσες φυλές μπορούν να εξαφανιστούν
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1.2 Αναγκαιότητα διατήρησης ζωικών γενετικών πόρων
Από τις περίπου 8.000 φυλές που είναι καταχωρημένες στα αρχεία του FAO, σήμερα
οι 630 έχουν εξαφανιστεί και το 20% των υπόλοιπων φυλών εκτιμάται ότι βρίσκονται
σε σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης, ενώ το 35% βρίσκεται σε απροσδιόριστη κατάσταση.
Ο FAO έχει ζητήσει να δραστηριοποιηθεί η Παγκόσμια Κοινότητα για τη διατήρηση
των ζωικών γενετικών πόρων και οι λόγοι για τους οποίους ζητείται αυτό μπορούν να
συνοψισθούν ως εξής:
•

Η ποικιλομορφία των αγροτικών ζώων έχει αναντίρρητα οικονομικό δυναμικό

•

Η ποικιλία των γενετικών πόρων επιτρέπει να έχουμε απαντήσεις σε αλλαγές
που αφορούν:
- απαιτήσεις της αγοράς και / ή σχετικούς κανονισμούς
- διαθεσιμότητα εξωτερικών εισροών
- προκλήσεις από την εξέλιξη νέων ασθενειών
- αλλαγές του κλίματος με συνέπειες για το οικοσύστημα
- ένα συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων

•

Η ποικιλότητα επιτρέπει τη συνεχή γενετική βελτίωση σε ένα σταθερό
περιβάλλον

•

Η ποικιλότητα επιτρέπει την ανάπτυξη νέων προϊόντων

•

Η ποικιλομορφία των αγροτικών ζώων διαδραματίζει σημαντικό κοινωνικό
και πολιτιστικό ρόλο

•

Οι φυλές των ζώων αντικατοπτρίζουν την πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα
των κοινοτήτων που τις ανέπτυξαν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
τρόπου ζωής και των παραδόσεων πολλών κοινωνιών

•

Η απώλεια τυπικών φυλών συχνά συνεπάγεται απώλεια πολιτιστικής
ταυτότητας για τις αντίστοιχες κοινότητες και απώλεια μέρους της
κληρονομιάς της ανθρωπότητας

•

Η πολυμορφία των γενετικών πόρων επιτρέπει μεγαλύτερη ποικιλία στη
διατροφή

•

Η ποικιλία των αγροτικών ζώων προσφέρει σημαντική ασφάλεια που
επιτρέπει την ανταπόκριση σε πιθανές, αλλά και άγνωστες, ανάγκες στο
μέλλον

•

Εκτιμάται ότι είναι επικίνδυνο να βασίζεται η ανθρωπότητα σε λίγες μόνο
φυλές, επειδή η συγκέντρωση σε μικρό αριθμό φυλών έχει ως αποτέλεσμα
απώλειες γονιδίων και συνδυασμών γονιδίων που δεν έχουν επί του
παρόντος σημασία, αλλά που θα μπορούσαν να γίνουν πολύ σημαντικά στο
μέλλον

•

Η διατήρηση της ποικιλίας των αγροτικών ζώων όχι μόνο μειώνει τον κίνδυνο
αλλά και ενισχύει την επισιτιστική ασφάλεια

•

Η ποικιλότητα των αγροτικών ζώων δίνει ευκαιρίες για έρευνα και κατάρτιση
σε πεδία όπως η γενετική, η ανοσολογία, η διατροφή, η αναπαραγωγή και η
προσαρμογή
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•

Γενετικά απομακρυσμένες φυλές είναι απαραίτητες για την έρευνα σχετικά
με την ανθεκτικότητα και την ευαισθησία έναντι ασθενειών

•

Η ποικιλομορφία των αγροτικών ζώων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του
περιβάλλοντος

•

Η απώλεια γενετικών πόρων σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο στο σύστημα
παραγωγής και μικρότερη ευελιξία για την αντιμετώπιση των αλλαγών και της
υποβάθμισης του περιβάλλοντος

•

Οι οριακές περιοχές είναι σημαντικές για την παραγωγή τροφίμων στις
αναπτυσσόμενες χώρες

•

Στις ανεπτυγμένες χώρες, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις περιστασιακά
«επιστρέφονται στη φύση» και τα καλά προσαρμοσμένα ζώα βόσκησης
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση της μορφής
αυτών των «νέων περιθωριακών» περιοχών.

1.3 Σημασία σπάνιων και μη Ελληνικών φυλών προβάτων
Η προβατοτροφία συνιστά σημαντικό κλάδο του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού
τομέα της χώρας μας συνεισφέροντας στην παραγωγή εμβληματικών προϊόντων,
πολλά από τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως Προστατευόμενης Ονομασίας
Προελεύσεως (ΠΟΠ). Ανάμεσα σε αυτά, η φέτα κατέχει προεξέχουσα θέση με διεθνή
αναγνωρισιμότητα.
Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η παραγωγή γαλακτοκομικών
προϊόντων ΠΟΠ προϋποθέτει τη χρήση γάλακτος από «φυλές προβάτων και αιγών
παραδοσιακά εκτρεφόμενων και προσαρμοσμένων στην περιοχή παραγωγής»1 τους.
Στην Ελλάδα, εκτρέφεται ένα σημαντικός αριθμός αυτόχθονων φυλών προβάτων με
κατανομή σε όλη τη χώρα, υπό διαφορετικές οικολογικές, περιβαλλοντικές και
παραγωγικές συνθήκες. Οι αυτόχθονες φυλές προβάτων παρουσιάζουν ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά έναντι των ξένων φυλών όπως: άριστη προσαρμογή και
παραγωγικότητα υπό αντίξοες συνθήκες εκτροφής (π.χ. φτωχή βλάστηση, ακραίες
κλιματικές συνθήκες), μακρά διάρκεια παραγωγικής ζωής, υψηλή ανθεκτικότητα και
αντίσταση σε ασθένειες και παράσιτα και χαμηλές απαιτήσεις σε σταβλικές
εγκαταστάσεις, κτηνιατρική φροντίδα και διατροφή. Επιπλέον, πολλές φορές
παρουσιάζουν ιδιαίτερα παραγωγικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα (1)
εκλεκτά σφάγια και κρέας (φυλές Φλωρίνης και Γλώσσας Σκοπέλου), (2) χρήσιμο
τύπο ερίου (Αστερουσίων), (3) κατάλληλο σωματικό μέγεθος (Ζακύνθου), (4) σχήμα
και μέγεθος ουράς (Λέσβου, Χίου, Άργους), (5) υψηλή γαλακτοπαραγωγή (Χίου,
Σκοπέλου, Ζακύνθου) και (6) πολυδυμία (Χίου).

Π.χ. βλέπε σχετικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων 313025-313032/11-1-1994 για φέτα,
κεφαλοτύρι, κασέρι, μανούρι, μυζήθρα, ανθότυρο, γαλοτύρι, κεφαλογραβιέρα.
1
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Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται:
(α) εγκατάλειψη των παραδοσιακών (π.χ. εκτατικών, νομαδικών) συστημάτων
εκτροφής τα οποία βασίζονταν αποκλειστικώς σε αυτόχθονες φυλές και
(β) στροφή σε εντατικής μορφής συστήματα εκτροφής τα οποία βασίζονται στη
χρήση εισαγόμενων υψιπαραγωγών φυλών προβάτων.
Τα παραπάνω έχουν ήδη επιφέρει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στην Ελληνική
προβατοτροφία και τα προϊόντα που συνδέονται με αυτή. Πρώτον, πολλές από τις
αυτόχθονες φυλές προβάτων απειλούνται από εξαφάνιση (π.χ. φυλή Σερρών) ή
έχουν ήδη εξαφανιστεί (π.χ. Ευδήλου Ικαρίας, Ρυμουλκίου κ.ά.) λόγω της δραστικής
μείωσης του αριθμού των εκτρεφομένων ζώων. Η δραστική μείωση του μεγέθους του
πληθυσμού σημαίνει μείωση της διαθέσιμης βιοποικιλότητας και άρα απώλεια
πολύτιμων γενετικών πόρων. Δεύτερον, το γάλα των ξενικών φυλών προβάτων
χρησιμοποιείται παρανόμως για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ θέτοντας σε κίνδυνο
την αυθεντικότητα των εν λόγω προϊόντων. Η πρακτική αυτή υποβαθμίζει
συστηματικά το ρόλο των αυτόχθονων φυλών στην παραγωγική διαδικασία γιατί
καθιστά το παραγόμενο προϊόν (τυρί, κρέας) ανεξάρτητο της φυλής με δυσμενείς
επιπτώσεις για τον εκτροφέα ελληνικών φυλών (απώλεια τιμής για την αυθεντική
πρώτη ύλη) και για τον καταναλωτή (αυθεντικότητα και ποιότητα προϊόντος).
Οι «ορεινές» φυλές προβάτων (π.χ. φυλές Καλαρρύτικο, Κατσικά, Μπούτσικο της
Ηπείρου), τα οποία συχνά εκτρέφονται κατά το νομαδικό σύστημα εκτροφής,
συνεισφέρουν σημαντικά στη διατήρηση της ισορροπίας του ορεινού τοπίου
αξιοποιώντας άριστα την ορεινή χλωρίδα και διατηρώντας τη βοτανική ποικιλότητα
του ορεινού οικοσυστήματος. Οι ορεινές φυλές παραμένουν οι μόνες οι οποίες
μπορούν να εκτραφούν υπό πλήρως εκτατικές συνθήκες αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα
ορεινά οικοσυστήματα της χώρας (π.χ. ορεινοί βοσκότοποι, αλπικά λιβάδια κλπ).
Συνολικά, οι αυτόχθονες φυλές συνιστούν μοναδική παρακαταθήκη γενετικού
υλικού το οποίο μπορεί να επιβιώσει και να αποδώσει πλέον ικανοποιητικά υπό
εκτατικά ή/και ημιεντατικά συστήματα εκτροφής (φυλή Καραγκούνικη, Λέσβου,
Σφακίων) τα οποία βασίζονται σε πλήρη ή μερική βόσκηση των ζώων. Υπό την
προοπτική ενός μεταβαλλόμενου κλίματος (πιθανότητα πιο ξηροθερμικού), στο
οποίο αναμένεται να κυριαρχήσει η ξυλώδης βλάστηση σε βάρος των λειμώνων,
φυλές προβάτων όπως η Λέσβου με άριστη προσαρμογή σε ξηροθερμικές συνθήκες
και φτωχή φυτική βλάστηση, αποτελεί μοναδικό γενετικό πόρο αξιοποίησης φτωχών
φυτοκοινωνιών και βοσκοτόπων. Σε άλλες περιπτώσεις, οι εκτρεφόμενες φυλές
έχουν ιδιαίτερη ιστορική (Καλαρρύτικη) ή/και πολιτισμική σημασία
(Σαρακατσάνικη).

5

Γενετική ποικιλότητα και δομή του πληθυσμού προβάτων της Λήμνου

Αύγουστος 2020

2. Το πλαίσιο της έρευνας στη Λήμνο
Η κτηνοτροφία της Λήμνου κυριαρχείται από την προβατοτροφία όπου τα
γαλακτοπαραγωγά πρόβατα αντιστοιχούν σε 10.580 ζωικές μονάδες (ΖΜ) ή το 75%
των εκτρεφόμενων ζωικών μονάδων του νησιού. Η εκτροφή των αιγών και των
βοοειδών ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση συνεισφέροντας 12% (1.730 ΖΜ) and 10%
(1.400 ΖΜ) των εκτρεφόμενων ζωικών μονάδων του νησιού, αντίστοιχα. Τα πρόβατα
και οι αίγες του νησιού παρουσιάζουν μια αξιοσημείωτα μεγάλη φαινοτυπική
παραλλακτικότητα (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Ένα τυπικό ποίμνιο προβάτων στο νησί της Λήμνου το οποίο παρουσιάζει
υψηλή φαινοτυπική παραλλακτικότητα μεταξύ των ατόμων.

Σύμφωνα με ιστορικές πηγές αλλά και τοπικές μαρτυρίες, ένα συστηματικό
πρόγραμμα αναβάθμισης του τοπικού πληθυσμού προβάτων, έγινε στις αρχές της
δεκαετίας του 1960 από το τότε Υπουργείο Γεωργίας, μέσω της διασταύρωσης με
πρόβατα Λέσβου το οποίο είχε στόχο την αναβάθμιση της γαλακτοπαραγωγικής
ικανότητας του τοπικού προβάτου. Αυτός ο διασταυρωμένος πληθυσμός βαθμιαία
επεκτάθηκε στο νησί και διατηρήθηκε σ’ αυτή τη μορφή για πάνω από 30 χρόνια. Στη
συνέχεια όμως άρχισαν να γίνονται και άλλες διασταυρώσεις με Ελληνικές αλλά και
ξενικές φυλές προβάτων. Σε μία πρόσφατη έρευνα επί 40 εκμεταλλεύσεων, στο
6
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πλαίσιο του προγράμματος “Terra Lemnia”, η πλειονότητα των παραγωγών
χαρακτήρισαν το ζωικό τους κεφάλαιο ως «ντόπια διασταυρωμένα». Οι
διασταυρώσεις αφορούσαν κυρίως τα πρόβατα Λέσβου (Εικόνες 7, 8), όμως υπήρχαν
και εκμεταλλεύσεις που δήλωσαν ότι εξέτρεφαν καθαυτό εγχώρια πρόβατα της
αποκαλούμενης φυλής Λήμνου (Εικόνες 2, 3, 4) καθώς και διασταυρώσεις με τη
φυλή Χίου (Εικόνα 5) και/ή εισαγόμενες ξενικές φυλές όπως η Lacaune (Εικόνα 6) και
άλλες.

Εικόνα 2. Πρόβατα του πληθυσμού της αποκαλούμενης ντόπιας φυλής Λήμνου,
βόσκουν σε περιοχή του όρους Βίγλα.

Στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος “Terra Lemnia” πραγματοποιήθηκαν
επιτόπιες παρατηρήσεις στις προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις του νησιού, από την
ομάδα του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Γ.Π.Α.), αποτελούμενη από τους Αν. Καθηγητές A. Κομινάκη και I.
Χατζηγεωργίου, οι οποίες επιβεβαίωσαν την υψηλή φαινοτυπική παραλλακτικότητα
εντός και μεταξύ των ποιμνίων. Σχεδόν στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων βρέθηκε να
περιλαμβάνονται πρόβατα απροσδιόριστης φαινοτυπικής σύστασης ως αποτέλεσμα
ανεξέλεγκτων διασταυρώσεων του εντόπιου πληθυσμού είτε με ξένες φυλές
(Lacaune) είτε με εγχώριες (π.χ. Χίου, Λέσβου). Ως αποτέλεσμα, τα πρόβατα
παρουσίαζαν έντονη ετερογένεια σε ό,τι αφορά:
α) τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά (μέγεθος σώματος, χρωματισμός, είδος μαλλιού,
σωματότυπος και μορφολογία),
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β) τα παραγωγικά χαρακτηριστικά (ύψος γαλακτοπαραγωγής, ποιότητα γάλακτος),
γ) τα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά (συντελεστής
επιβάσεων/οχειών, ποσοστό συλλήψεων),

πολυδυμίας, περίοδος

δ) την προσαρμοστικότητα (αντοχή σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες) και
ε) την ικανότητα αξιοποίησης των (οριακών) βοσκοτόπων.
Είναι γνωστό ότι η εκτροφή και η ορθή διαχείριση των ζώων αυτών γίνεται δύσκολη
λόγω διαφορετικής ή υπερβολικά μακράς περιόδου εκδήλωσης οίστρων και ενίοτε
των χαμηλών ποσοστών σύλληψης (κυρίως λόγω μη ικανότητας των ξένων κριών να
πραγματοποιήσουν τις επιβάσεις). Επιπλέον τα ζώα αυτά παρουσιάζουν διαφορετικά
σωματικά βάρη και επομένως διαφορετικές ανάγκες συντήρησης οι οποίες είναι
αδύνατον να καλυφθούν μέσω της χορήγησης ενός ενιαίου συμπληρωματικού
σιτηρεσίου ή/και μέσω της βόσκησης. Σημειώνεται ότι οι ξένες φυλές, σε
καθαρόαιμη μορφή ή ως προϊόντα διασταύρωσης, παρουσιάζουν μικρότερη
ικανότητα αξιοποίησης των βοσκοτόπων του νησιού υιοθετώντας διαφορετικά
πρότυπα βόσκησης έναντι των αυτόχθονων φυλών. Μία άλλη σημαντικότατη
διάσταση της χρησιμοποίησης ξένων φυλών σχετίζεται με τη δυνατότητα παραγωγής
προϊόντων ΠΟΠ (φέτα, καλαθάκι Λήμνου) και άλλων τοπικών τυροκομικών
προϊόντων (μελίχλωρο, κασκαβάλι) καθόσον σημαντική προϋπόθεση για τη νόμιμη
παραγωγή των προϊόντων είναι η χρήση εγχώριων φυλών. Η παραλλακτικότητα των
ζώων αυτών συνδεόταν και με την προσαρμογή των προβάτων στο επί μέρους
περιβάλλον εντός του οποίου εκτρέφονταν τα ζώα με περισσότερο χαρακτηριστικό
εκείνο του όρους Βίγλα.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τις επιτόπιες παρατηρήσεις, αποφασίστηκε,
οργανώθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα “Terra Lemnia”, συστηματική
δειγματοληψία για την πραγματοποίηση γενετικών αναλύσεων που στόχευαν
αφενός να διακρίνουν τις γενετικές διαφορές των προβάτων που εκτρέφονται στα
νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος και Αγ. Ευστράτιος και αφ’ ετέρου να
περιγραφεί η γενετική δομή του πληθυσμού των προβάτων της νήσου Λήμνου.
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Εικόνα 3. Αρνιά του τοπικού πληθυσμού των προβάτων στο όρος Βίγλα.

Εικόνα 4. Ποίμνιο του τοπικού πληθυσμού προβάτων στο όρος Βίγλα.
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3. Γενετική ποικιλότητα και δομή του πληθυσμού των
προβάτων της Λήμνου
3.1. Δημιουργία δεδομένων και γενετικές αναλύσεις
Για τις ανάγκες της έρευνας ελήφθησαν από την ομάδα του Γ.Π.Α. (Α. Κομινάκης, Α,
Χάγιερ και Ι. Χατζηγεωργίου) δείγματα αίματος και γονοτυπήθηκε από την εταιρία
NEOGEN, ένας ικανός συνολικός αριθμός ζώων (n=445) με το «ovine 50K SNP array of
Illumina». Η ανάλυση αυτή προσδιορίζει ένα σημαντικό αριθμό (n=54.227)
μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (Single mononucleotidic polymorphism, SNPs).
Ο αριθμός των δειγμάτων ανά νησί ήταν: Λήμνος 307 πρόβατα που προέρχονται από
18 ποίμνια, Λέσβος 117 πρόβατα από 6 ποίμνια και Άγιος Ευστράτιος 21 πρόβατα
από 1 ποίμνιο. Πραγματοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος (QC) σε επίπεδο δείκτη (SNP)
και ορισμένα SNPs απορρίφθηκαν λόγω: (i) δείκτη απόκρισης μικρότερου από 0,95,
(ii) συχνότητα δευτερευόντων αλληλομόρφων μικρότερη από 0,05, (iii) απόκλιση από
την γενετική ισορροπία Hardy–Weinberg με βάση το Fisher exact test p-value<10-4 και
(iv) τιμές r2 της ανισορροπίας σύνδεσης μεγαλύτερες από 0,50 (within windows of 50
SNPs and increment size of 5 SNPs). Η εφαρμογή του QC σε επίπεδο δεικτών είχε ως
αποτέλεσμα να διατηρηθούν για τις μετέπειτα γενετικές αναλύσεις (GA) 39.885
αυτοσωματικά SNPs. Οι μετέπειτα GA περιλάμβαναν: (i) την εκτίμηση της γενετικής
ποικιλότητας σε επίπεδο νήσου, (ii) την εκτίμηση των επιπέδων γενετικής
διαφοροποίησης μεταξύ των πληθυσμών των 3 νήσων και (iii) την εκτίμηση της δομής
των πληθυσμών μέσω της στατιστικής ανάλυσης των Κύριων Συνιστωσών (Principal
Components Analysis, PCA).

3.2. Αποτελέσματα
3.2.1. Γενετική ποικιλότητα
Εκτιμήθηκαν τα επίπεδα γενετικής παραλλακτικότητας (μέσω της παρατηρούμενης
ετεροζυγωτίας) και τα επίπεδα ομομειξίας μέσω εκτίμησης συντελεστών ομομειξίας
βασιζόμενοι στον αριθμό ομοζυγωτών τμημάτων DNA ποικίλου μεγέθους (ROHs). Η
μέση αναμενόμενη ετεροζυγωτία (He) για τις νήσους Λήμνος, Λέσβος και Άγιος
Ευστράτιος υπολογίστηκε σε υψηλά επίπεδα της τάξης των 0,388 (SD: 0,11), 0,386
(SD: 0,11) και 0,374 (SD: 0,14), αντίστοιχα. Η αντίστοιχη μέση παρατηρούμενη
ετεροζυγωτία (Ho) ήταν 0,376 (SD: 0,11), 0,384 (SD: 0,12) και 0,372 (SD: 0,16) για τις
Λήμνο, Λέσβο και Αγ. Ευστράτιο αντίστοιχα. Δεδομένου ότι στο είδος των
αλληλόμορφων (SNPs) που χρησιμοποιήθηκαν εδώ, οι τιμές Ho μπορεί να
κυμαίνονται από 0,2 (χαμηλή ποικιλότητα) έως 0,5 (υψηλή ποικιλότητα) οι τιμές που
προσδιορίστηκαν εδώ είναι ενδεικτικές σχετικά υψηλής γενετικής ποικιλότητας
μεταξύ των προβάτων που εκτρέφονται και στις τρείς νήσους.
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3.2.2. Γενετική διαφοροποίηση (FST) και γενετική απόσταση
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις της γενετικής διαφοροποίησης (FST) των
πληθυσμών προβάτων των νήσων ανά δύο. Σημειώνουμε ότι οι τιμές της γενετικής
διαφοροποίησης (FST) θεωρητικά μπορούν να κυμαίνονται από 0,0 (χωρίς
διαφοροποίηση) έως 1,0 (πλήρης διαφοροποίηση). Στην προκειμένη περίπτωση οι
εκτιμήσεις της FST κυμάνθηκαν από 0,009 (Λήμνος-Λέσβος) έως 0,028 (Λέσβος-Αγ.
Ευστράτιος) και υποδηλώνουν τη χαμηλή γενετική διαφοροποίηση μεταξύ των
πληθυσμών προβάτων των τριών νήσων. Το εύρημα αυτό συμφωνεί πλήρως με το
σενάριο των επιμιξιών μεταξύ των τριών νήσων και της ενιαίας πηγής γενετικού
υλικού των προβάτων στην περιοχή.

Πίνακας 1. Η εκτίμηση της γενετικής διαφοροποίησης (FST) ανά ζεύγη μεταξύ των
πληθυσμών προβάτων των τριών νήσων του Βορείου Αιγαίου.
Πληθυσμός
Λέσβος
Αγ. Ευστράτιος

Λήμνος
0.009
0.022

Λέσβος
0.028

Σχήμα 1. Οι γενετικές αποστάσεις κατά Nei μεταξύ των πληθυσμών προβάτων των
τριών νήσων

11

Γενετική ποικιλότητα και δομή του πληθυσμού προβάτων της Λήμνου

Αύγουστος 2020

Οι εκτιμήσεις της γενετικής διαφοροποίησης (FST) επιβεβαιώθηκαν επίσης από τις
εκτιμήσεις των γενετικών αποστάσεων κατά Nei μεταξύ των τριών πληθυσμών
(Σχήμα 1) υποδεικνύοντας ως εγγύτερες τις γενετικές αποστάσεις μεταξύ των
πληθυσμών Λήμνου-Λέσβου (0,008) και σχετικά μεγαλύτερες τις αποστάσεις μεταξύ
Λέσβου-Αγ. Ευστρατίου (0,026) και Λήμνου-Αγ. Ευστρατίου (0,022).

3.2.3. Η δομή των πληθυσμών
Όπως προαναφέρθηκε η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Components
Analysis - PCA) χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση της δομής των πληθυσμών των
τριών νήσων και η απεικόνισή τους παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Το διάγραμμα PCA
παρουσιάζει τρείς χαρακτηριστικές ομάδες γονοτύπων όπου οι δύο προέρχονται από
τη Λήμνο (Cluster_1 and Cluster_2). Αυτοί οι γονότυποι προέρχονται από πρόβατα
που εκτρέφονται σε τρία κοπάδια (κωδικοί: herd_LEMN1, herd_LEMN2,
herd_LEMN3, στο Σχήμα 3) τα οποία αξιοποιούν τους βοσκότοπους του όρους Βίγλα
στη Λήμνο και χαρακτηρίζονται ως το ντόπιο πρόβατο Λήμνου.

Σχήμα 2. Διάγραμμα των 3 πρώτων κύριων συνιστωσών των 445 γονοτύπων που
προέρχονται από τις τρείς νήσους του Βορείου Αιγαίου (τα διαφορετικά χρώματα
επισημαίνουν την προέλευση του γονοτύπου από διαφορετική νήσο).
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Σημειώνεται επίσης ότι η τρίτη ομάδα (Cluster_3) σχηματίζεται από γονότυπους που
προέρχονται και από τις τρεις νήσους, δημιουργώντας μια μάλλον ομοιογενή ομάδα.

Σχήμα 3. Διάγραμμα των 3 πρώτων κύριων συνιστωσών των 307 γονοτύπων που
προέρχονται από τη νήσο Λήμνο (τα διαφορετικά χρώματα επισημαίνουν την
προέλευση του γονοτύπου από διαφορετικό ποίμνιο).
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Εικόνα 5. Ποίμνιο διασταυρωμένου πληθυσμού, με Χιακό φαινότυπο, στις πεδινές
εκτάσεις της νήσου Λήμνου.

Εικόνα 6. Ποίμνιο ημιεντατικής εκμετάλλευσης στη νήσο Λήμνο, το οποίο είναι
χαρακτηριστικό της τρέχουσας πρακτικής διασταυρώσεων με ξένες φυλές.
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Εικόνα 7. Ποίμνιο της φυλής Λέσβου, το οποίο βόσκει τους οριακούς βοσκότοπους
της Δυτικής Λέσβου.

Εικόνα 8. Ποίμνιο της φυλής Λέσβου, το οποίο βόσκει οριακούς βοσκότοπους στη
Δυτική Λέσβο.
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3.3. Συμπεράσματα
Ο πληθυσμός των προβάτων στη Λήμνο διαθέτει εν γένει αξιοσημείωτα επίπεδα
γενετικής ποικιλότητας η οποία πρέπει να διατηρηθεί.
Το χαμηλό επίπεδο της γενετικής διαφοροποίησης μεταξύ των πληθυσμών προβάτων
των τριών νήσων του Βορείου Αιγαίου υποδηλώνει περιστατικά επιμιξίας με
πιθανότερη τη μεταφορά γονιδίων από τον πληθυσμό της Λέσβου προς τις άλλες
νήσους.
Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) έδειξαν χαρακτηριστικούς
γονότυπους προβάτων (προερχόμενων από 3 ποίμνια τα οποία εκτρέφονται στην
ορεινή περιοχή Βίγλα της Λήμνου). Αυτά τα ζώα διαφοροποιούνται χαρακτηριστικά
από τα υπόλοιπα που εκτρέφονται στις τρεις νήσους του Βορείου Αιγαίου και
εκτιμάται ότι ανήκουν στον αρχικό τοπικό πληθυσμό της Λήμνου που αναφέρεται
από ιστορικές πηγές και από τους παλαιότερους προβατοτρόφους. Τα εν λόγω
ενδιαφέροντα στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω προς την προσπάθεια
επίσημου χαρακτηρισμού και εγγραφής των προβάτων αυτών ως φυλή Λήμνου
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον χαρακτηρισμό
«σπάνια».
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