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Τα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην θπλήγη ζηε ρώξα καο είλαη πνιιά,
σζηόζν ην πξώην κέιεκα ηνπ θπλεγνύ ζα πξέπεη πάληα λα είλαη ε δηαηήξεζε ησλ
ζεξακάησλ ώζηε «άζηθηα» λα παξαδνζνύλ ζηηο κειινληηθέο γελεέο. Πσο κπνξεί
όκσο έλαο ιαγόο ή θαιύηεξα έλαο πιεζπζκόο ιαγώλ λα αιινησζεί ή λα κνιπλζεί;
Τν γελεηηθό πιηθό ηνπ θάζε ιαγνύ κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε έλα κεγάιν
βηβιίν 1000 ζειίδσλ. Τν βηβιίν απηό έρεη γξαθεί από ηελ εμέιημε κε γξαθίδα ηε
θπζηθή επηινγή θαη κε “ζετθή εκπεηξία ρηιηεηηώλ”. Τα γνλίδηα σο ιέμεηο ηεο θάζε
ζειίδαο δίλνπλ νδεγίεο γηα ην πώο ζα πιαζηεί ην ζώκα ηνπ ιαγνύ ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξηνρή ώζηε ην δών λα έρεη ηε κέγηζηε επηβίσζε θαη αλαπαξαγσγή γηα ηηο ζπλζήθεο
ηνπ θάζε ηόπνπ. Άιισζηε πνιινί έκπεηξνη ιαγνθπλεγνί από ηελ επνρή ηνπ
Ξελνθώληα δηαπηζηώλνπλ θαηλνηππηθέο δηαθνξέο ζηνπο Διιεληθνύο ιαγνύο, όπσο
δηαθνξεηηθό κήθνο απηηώλ, ζσκαηηθό βάξνο, ρξώκα ηξηρώκαηνο, ζρήκα θεθαιηνύ
θιπ..
Ο Γξ. Κώζηαο Σηακάηεο ζε πξόζθαηε δεκνζίεπζε αλαθέξεη πσο
ρξεζηκνπνίεζε κηηνρνλδξηαθό DNA ιαγώλ από ελλέα πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη ην
ζπλέθξηλε κε ην κηηνρνλδξηαθό DNA ιαγώλ ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Αζίαο. Με ηε
κέζνδν απηή πνιύ απιά εληνπίδεηαη έλα θνκκάηη ηεο αιπζίδαο ηνπ DNA (κηα
πξόηαζε ζα ιέγακε ηνπ βηβιίνπ) πνπ νλνκάδεηαη απιννκάδα θαη ζπγθξίλεηαη κεηαμύ
ησλ ιαγώλ. Απηό κπνξεί λα καο πεη αλ νη ιαγνί δηαθέξνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηόπν
ηνπ DNA δελ κπνξεί λα καο πεη όηη νη ιαγνί είλαη όκνηνη γηαηί εμεηάζηεθαλ ζε έλα
κόλν κηθξό κέξνο ηνπ DNA (ζα ιέγακε κηα πξόηαζε κόλν ηνπ βηβιίνπ).
Άιιεο κέζνδνη όπσο νη κηθξνδνξπθόξνη εμεηάδνπλ πεξηζζόηεξνπο ηόπνπο ηνπ
DNA θαη κπνξνύλ λα καο πνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηε δεηνύκελε νκνηόηεηα, έηζη ώζηε
λα είκαζηε πην ζίγνπξνη όηη απηό πνπ απειεπζεξώλνπκε δελ πξνθαιεί θάπνηα
αιινίσζε ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ. Απηή ε κέζνδνο όκσο δελ
εθαξκόδεηαη ζπλήζσο από ηα ειιεληθά εξγαζηήξηα γελεηηθήο.
Γηα ηνλ ιαγό ζηελ Διιάδα έρνπλ εληνπηζηεί γελεηηθέο δηαθνξέο ζε αξθεηέο
έξεπλεο. Ωζηόζν δελ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηε ζρεηηθή Υπνπξγηθή Απόθαζε
(98161/4136/29-9-2008/Υ.Α.Α.Τ) νύηε νη ελδεδεηγκέλεο γελεηηθέο κέζνδνη νύηε νη
Σεκαληηθέο Δμειηθηηθέο Μνλάδεο, δειαδή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο όπνπ ην γελεηηθό
πιηθό ησλ ιαγώλ είλαη «νκνηνγελέο» θαη νη βηνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηέηνηεο ώζηε λα
κελ επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή γελεηηθνύ πιηθνύ (ιαγώλ δειαδή) από άιιεο πεξηνρέο.
Π.ρ. είλαη πηζαλό ζηε Γπηηθή Διιάδα νη ιαγνί λα έρνπλ πξνζαξκνζηεί θαη λα
αληέρνπλ ζηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ησλ βξνρώλ θαη ηεο πγξαζίαο ζε αληίζεζε κε ηνπο
ιαγνύο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Διιάδαο πνπ αληέρνπλ πεξηζζόηεξν ζηελ μεξαζία. Έηζη
ε Γπηηθή Διιάδα ζα πξέπεη λα νξηζηεί σο δηαθνξεηηθή Δμειηθηηθή Μνλάδα από απηή
ηεο Αλαηνιηθήο Διιάδαο θαη νη ιαγνί δελ ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαη λα
απειεπζεξώλνληαη από ηε κία πεξηνρή ζηελ άιιε.
Γειαδή δελ έρνπλ θαζνξηζηεί ηα όξηα ηνπ ηη είλαη δηαθνξεηηθό θαη ηη όρη ή ζε
πνην βαζκό ζέινπκε λα αθήζνπκε ηνπο πιεζπζκνύο λα εμειηρζνύλ ρσξίο ηελ
αλζξώπηλε παξέκβαζε.
Τνλίδεηαη πσο πέξα από ηηο επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ εμειηθηηθή
δηαδηθαζία ε αλζξώπηλε επέκβαζε, ηίζεληαη θαη δεηήκαηα εζηθήο. Γηα λα γίλεη απηό
θαηαλνεηό παξαηίζεηαη ε θάησζη παξνηκία. Έλαο κεξαθιήο νηλνπνηόο έρεη

πξνζπαζήζεη γηα ρξόληα πνιιά λα θηηάμεη ζεζπέζηνπο ηνπηθνύο νίλνπο, έρεη βάιεη
όιε ηνπ ηελ ηέρλε γηα λα θηηάμεη νίλν θαηάιιειν λα ζπλνδεύζεη ην ηάδε θαγεηό θιπ.
Έρεη αθήζεη ινηπόλ ηνπο νίλνπο λα σξηκάδνπλ ν θαζέλαο ζην βαξέιη ηνπ κε ηελ
ηακπειίηζα ηνπ. Κάηη ζπκβαίλεη όκσο ζηνλ νηλνπνηό θαη ην θειάξη πέθηεη ζηα ρέξηα
ελόο αλίδενπ από θξαζηά. Απηόο βιέπεη όηη όια ηα βαξέιηα έρνπλ θξαζί θαη γηα
νηθνλνκία ρώξνπ αξρίδεη λα ηα αλακηγλύεη….
Απηό αθξηβώο ζπκβαίλεη κε ηνλ ειιηπή έιεγρν ζηηο απειεπζεξώζεηο ιαγώλ.
Πξόζθαηα κάιηζηα εθδόζεθε πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο απειεπζέξσζεο ιαγώλ
ζε όιε ηελ Ηπεηξσηηθή Διιάδα!!! Σύκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή πνπ ππέγξαςε, θαη νη
δέθα ιαγνί πνπ εμέηαζε θέξνπλ ηελ «απιννκάδα EUh-A» πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο
ιαγνύο θπξίσο ηεο Βόξεηαο θαη Κεληξηθήο Δπξώπεο. Καλέλαο δελ έθεξε ηηο
απιννκάδεο SEEh θαη EUh-B πνπ απαληνύλ θπξίσο ζηνπο ειιεληθνύο άγξηνπο
ιαγνύο (Φάξηεο 1). Ωζηόζν ζύκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ θαζεγεηή νη ιαγνί δελ
δηαθέξνπλ θαη κπνξνύλ λα απειεπζεξσζνύλ ζε όιε ηελ Ηπεηξσηηθή Διιάδα!!!
Σπκπεξαζκαηηθά, νη απειεπζεξώζεηο ιαγώλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κόλν εάλ
θξίλνληαη απαξαίηεηεο (βιέπε Κπλεγεηηθέο Δηδήζεηο αξ. θύιινπ 375 Ινύληνο 2010)
θαη κε ιαγνύο από όζν ην δπλαηόλ γεηηνληθή πεξηνρή.

Φάξηεο 1. Σςσνόηηηερ εμθάνιζηρ ηων απλοομάδων (ηόπων ηος DNA) μεηαξύ πεπιοσών.
Σηη Βόπεια Εςπώπη εμθανίζεηαι κςπίωρ η EUh-A ενώ ζηην Ελλάδα η SEEh (από
Stamatis et al. 2009).

