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Τη άιιν ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη κεγαιύηεξε έθπιεμε από ην λα δεη θαλείο ηα
ζθπιηά ηνπ λα θαηαδηώθνπλ έλαλ… ιεπθό ιαγό!!! Καη απηό βέβαηα επεηδή είλαη
γλσζηό πσο ιεπθνί ιαγνί δελ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα. Λαγνί ρξώκαηνο ιεπθνύ
απαληνύλ ζηε Βόξεηα Δπξώπε, κόλν θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη αλήθνπλ ζην
είδνο ηνπ βνπλίζηνπ ιαγνύ (Lepus timidus).

Ο βοσνίζιος λαγός (Lepus timidus) ηης Νορβηγίας

Σύκθσλα κε έξεπλεο ζηελ Διιάδα απαληά ην είδνο ηνπ επξσπατθνύ ιαγνύ (Lepus
europaeus) πνπ ν ρξσκαηηζκόο ηνπ είλαη γθξηδνθαζηαλσπόο κε αλάκηθηεο καύξεο
ηξίρεο. Δληνύηνηο, ε θύζε είλαη ζαπκαζηή θαη δελ κπαίλεη ζε θαινύπηα. Σε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο Χαιθηδηθήο ην ρξώκα ηνπ ιαγνύ κπνξεί λα είλαη θαη
ιεπθό!
Με βάζε ηηο καξηπξίεο ησλ ληόπησλ ιαγνθπλεγώλ ηεο Χαιθηδηθήο θάζε ρξόλν
ζεξεύνληαη δύν έσο πέληε ή θαη παξαπάλσ ιεπθνί ιαγνί. Η εκθάληζε ηνπο δελ είλαη
έλα πξόζθαην γεγνλόο, καξηπξίεο ππάξρνπλ από ειηθησκέλνπο ιαγνθπλεγνύο, ησλ
νπνίσλ θαη νη παππνύδεο ηνπο αλέθεξαλ γηα ηνπο ιεπθνύο ιαγνύο. Άξα, ιεπθνί ιαγνί
ζηελ πεξηνρή απαληώληαη ηνπιάρηζηνλ από ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα.
Σηνλ ειιαδηθό ρώξν ζπνξαδηθέο εκθαλίζεηο ιαγώλ ιεπθνύ ρξώκαηνο έρνπλ
αλαθεξζεί ζηνπο Ννκνύο Γξάκαο θαη Πέιιαο, όπσο θαη ζηελ Κύπξν.

Η αιηία ηοσ λεσκού τρώμαηος
Από ηελ εμέηαζε ησλ εμσηεξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζεξεπκέλσλ ιεπθώλ
ιαγώλ, αιιά θαη από ιεπθό ιαγνπδάθη ην νπνίν πηάζηεθε δσληαλό δηαπηζηώλεηαη πσο
ε αηηία είλαη ν αιβηληζκόο (albinism). Πξόθεηηαη γηα θιεξνλνκηθή αλεπάξθεηα
ζρεκαηηζκνύ ρξσζηηθώλ. Οη αιβηληθνί ιαγνί δελ έρνπλ ρξσζηηθή ζηηο ηξίρεο θαη νη
ίξηδεο ησλ καηηώλ ηνπο εκθαλίδνληαη θόθθηλεο ιόγσ ησλ ππνθείκελσλ αηκνθόξσλ
αγγείσλ.
Ο αιβηληζκόο είλαη κηα από ηηο πην θνηλέο γελεηηθέο δηαηαξαρέο θαη έρεη
θαηαγξαθεί ζηα έληνκα, ζηα εξπεηά, ζηα ςάξηα, ζηα πηελά θαη ζηα ζειαζηηθά. Σηελ
Διιάδα έρεη αλαθεξζεί γηα ηελ αιεπνύ, ηελ πέξδηθα, ηε θαιαξίδα, ηνλ θόηζπθα, ηελ
θαξαθάμα θ.α.. Τν ππεύζπλν γνλίδην είλαη απνηέιεζκα κεηάιιαμεο θαη είλαη ζπλήζσο
ππνηειέο έλαληη ηνπ γνληδίνπ γηα ην θπζηνινγηθό ρξσκαηηζκό. Σπρλά ν αιβηληζκόο
ζπλδέεηαη θαη κε άιιεο δηαηαξαρέο όπσο είλαη ε αλεπάξθεηα ζηελ όξαζε.
Αιβηληθνί επξσπατθνί ιαγνί έρνπλ εληνπηζηεί θαη ζε άιιεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο,
εληνύηνηο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη θακία εηδηθή αλαθνξά γηα ηνλ
αιβηληζκό ζηνλ ιαγό.

Αλβινικός λαγός (Lepus europaeus) θηρεσμένος ζηη Χαλκιδική

Υποθέζεις για ηη γενεηική και οικολογία ηων αλβινικών λαγών
Η παξνπζία ησλ αιβηληθώλ ιαγώλ ζηε Χαιθηδηθή απνηειεί έλα κνλαδηθό
θαηλόκελν δηόηη παξαηεξείηαη ζπλερώο γηα ελάκηζη αηώλα ηνπιάρηζηνλ, θαη ην
εθηηκώκελν πνζνζηό ηνπ 3% είλαη ηδηαίηεξα πςειό. Απηό ζεκαίλεη πσο νη αιβηληθνί
ιαγνί έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα επηβηώλνπλ θαη λα αλαπαξάγνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό
βαζκό. Σην κέιινλ ε παξνπζία ησλ αιβηληθώλ ιαγώλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζα
εμαξηεζεί από ηε θπζηθή επηινγή, ηε ξνή γνληδίσλ (επηθνηλσλία κε γεηηνληθνύο
πιεζπζκνύο ιαγνύ), ηα ηπραία γεγνλόηα θαη ηελ επίδξαζε ηεο κεηάιιαμεο.
Όζνλ αθνξά ηε θπζηθή επηινγή, ην θύξην κεηνλέθηεκα ησλ αιβηληθώλ ιαγώλ
είλαη ε κεησκέλε απόθξπςε από ηνπο άξπαγεο ιόγσ ηνπ ιεπθνύ ρξώκαηνο. Άξπαγεο
πνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ όξαζε γηα λα εληνπίζνπλ ηε ιεία ηνπο είλαη ηα
αξπαθηηθά πηελά εκεξόβηα θαη λπρηόβηα (γεξαθίλα, κπνύθνο θ.α.). Πξνθαλώο, ε
ζλεζηκόηεηα από ηα αξπαθηηθά πηελά ζηελ πεξηνρή δελ ήηαλ ηόζν πςειή γηα λα
εμαιείςεη ηνπο αιβηληθνύο ιαγνύο. Η ζλεζηκόηεηα από ηελ αιεπνύ ή ην θπλήγη
κάιινλ δελ πξνθαινύλ επηινγή δηόηη ε αλαδήηεζε ηεο ιείαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ
όζθξεζε.
Όζνλ αθνξά ηε κεηάιιαμε δελ είλαη γλσζηό εάλ ζπλερίδεη λα δξα. Δπίζεο, δελ
είλαη γλσζηό εάλ ε κεηάιιαμε νθείιεηαη ζε έλα ή πεξηζζόηεξα αίηηα. Τα αίηηα κπνξεί
λα είλαη ε επίδξαζε θάπνησλ αθηηλνβνιηώλ ή ρεκηθώλ νπζηώλ. Τν γεγνλόο όηη νη
αιβηληθνί ιαγνί ππήξραλ από ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα γηα ηελ
επίδξαζε θάπνηνπ θπζηθνύ αηηίνπ, αθνύ ηελ πεξίνδν εθείλε δελ είραλ αθόκα
αλαπηπρζεί έληνλεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. Βέβαηα, απηό δελ απνξξίπηεη ηελ
επίδξαζε θάπνηνπ αλζξσπνγελνύο αηηίνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην νπνίν κπνξεί λα
δξα ζπλεξγηθά. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε αύμεζε ησλ αιβηληθώλ
ζηαπινρειίδνλσλ (Hirundo rustica) ιόγσ ηεο ξαδηελεξγήο ξύπαλζεο ζην Τζεξλόκπηι.

