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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 
Η εξγαζία απνηειεί αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο κνλνγακίαο. Αθνχ νξίζνπκε 

αξρηθά ηί είλαη ε κνλνγακία κε βάζε νξηζκνχο απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ζα 

αλαθεξζνχκε αθνινχζσο ζε κειέηεο κνλνγακηθψλ εηδψλ. Θα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζην 

ζχζηεκα αλαπαξαγσγήο ηνπο, ζηηο θνηλσληθνζεμνπαιηθέο αιιειεπηδξάζεηο, ζηε γνληθή 

θξνληίδα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά αλάκεζα ζηα δεπγάξηα απηψλ ησλ κνλνγακηθψλ εηδψλ. 

Επηπιένλ ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο λεπξνβηνινγηθνχο, αιιά θαη θνηλσληθνχο κεραληζκνχο πνπ 

νδεγνχλ ζηε κνλνγακία θαη ζα ζεκεησζνχλ νη δηαθνξέο πνπ δεκηνπξγεί  ε κνλνγακία ζε 

επίπεδν εγθεθάινπ θαη λεπξνρεκείαο. Αθνινχζσο, ζα δνζεί έκθαζε ζηελ σθπηνθίλε θαη 

ζηνλ βαζηθφ ξφιν ηεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο βηνινγηθήο κνλνγακίαο, θαζψο θαη ζε άιιεο νπζίεο, 

φπσο ε αγγεηνπηεζηίλε.         

 Αξρηθά, ζα παξαζέζνπκε έλαλ θαηάινγν κε ηα κνλνγακηθά είδε πνπ απνηέιεζαλ 

αληηθείκελν κειέηεο. Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε πέληε ηκήκαηα. Τν 

πξψην κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο κνλνγακίαο θαη ζηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ 

δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο. Τν δεχηεξν κέξνο απνηειεί κηα παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηε κνλνγακία, πεξηβαιινληηθψλ θαη βηνινγηθψλ θαη ην ηξίην 

κέξνο ξίρλεη θσο ζηνπο εγθεθαιηθνχο κεραληζκνχο θαη ζηηο νπζίεο πνπ πξσηαγσληζηνχλ 

ζηελ κνλνγακία. Τέινο, ην ηέηαξην κέξνο απνηειεί ηελ ζχλνςε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμάγνληαη κε βάζε ηηο κειέηεο θαη ηε βηβιηνγξαθία, ελψ ζην πέκπην δίλνληαη πξνηάζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: 

κνλνγακία 

κνλνγπλία 

κνλαλδξία 

πνιπγπλία 

πνιπαλδξία 
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βξεθνθηνλία 

πξνκεησπηαίνο θινηφο 

επηθιελήο ππξήλαο 

ππνδνρείο VIP 

ππνδνρείο VPAC 

σθπηνθίλε 

αγγεηνπηεζίλε 

 

 



5 
 

INTRODUCTION 

 
The essay is a review of the issue of monogamy. Once the monogamy has been 

defined based on definitions of the existing literature, we will then refer to studies of 

monogamous species. Extensive reference will be made to their reproductive system, 

sociosexual interactions, parental care and behaviour of the monogamous species. In addition, 

we mention the neurobiological and social mechanisms that lead to monogamy and brain and 

neurochemistral differences created by monogamy. Emphasis will then be placed on oxytocin 

and its key role in regulating biological monogamy, as well as other substances such as 

vasopressin.           

 First, the monogamous species that have been studied will be listed. The current MSC 

essay is divided into five sections. The first part refers to the concept of monogamy and the 

most famous  definitions in literature over the years. The second part is a presentation of the 

main factors that contribute to monogamy (environmental and biological factors) and the third 

part emphasizes the brain mechanisms and the substances that play a leading role in 

monogamy. Finally, the fourth part summarizes the conclusions drawn from the studies and 

the literature, while the fifth presents suggestions for future research. 
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callitrix penicillata 
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eudyptes chrysocome 

homo sapiens sapiens 

microtus ochrogaster 

peromyscus maniculatus 

peromyscus polionotus 

phoenicopterus roseus 

saguinus oedipus 

sula granti 

taeniopygia guttata 

tiliqua rugosa 
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ΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΟΓΑΜΙΑ 
 

Σχκθσλα κε ηνπο Kleiman θαη Tecot θαηά ηελ  Perkeybile ε κνλνγακία έρεη νξηζηεί 

σο έλα ζχζηεκα δεπγαξψκαηνο, έλα γελεηηθφ ή θνηλσληθφ ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ ε βαζηθή 

κνλάδα είλαη ην δεπγάξη (ζηα πεξηζζφηεξα είδε έλα δεπγάξη πνπ απνηειείηαη απφ έλα 

αξζεληθφ θαη έλα ζειπθφ) θαη ηνπο απνγφλνπο ηνπ. Δειαδή, έλα είδνο κπνξεί λα είλαη 

ζεμνπαιηθά ή γελεηηθά κνλνγακηθφ κε φιεο ηηο αλαπαξαγσγέο ηνπ λα πθίζηαληαη εληφο ηνπ 

δεχγνπο, αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ ζπκβαίλεη ζπάληα ή/θαη πνηέ κε ηελ πηζαλή 

εμαίξεζε ησλ πνληηθηψλ ηεο Καιηθφξληαο peromyscus californicus, φπσο ηνλίδεη ν Ribble 

θαηά ηελ Perkeybile. Αληηζέησο πνιιά πεξηζζφηεξα είδε έρνπλ επηζεκαλζεί σο θνηλσληθψο 

κνλνγακηθά. Απηφο ν φξνο πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηελ ππεξάζπηζε κηαο θνηλήο επηθξάηεηαο, ηε θχιαμε ηνπ ζπληξφθνπ, ζπρλά ζπληνληζκέλεο 

θηλήζεηο θαη ζπλεξγαζία θαη θξνληίδα ησλ απνγφλσλ θαη απφ ηνπο δχν γνλείο.  

 Η κνλνγακία έρεη επίζεο νξηζηεί απφ ηελ χπαξμε δεζκνχ-δεχγνπο, δειαδή, κία ζρέζε 

πξνζθφιιεζεο δχν ελειίθσλ
1
. Όπσο ε πξνζθφιιεζε ηνπ βξέθνπο ζηελ κεηέξα ηνπο, έηζη 

θαη νη ελήιηθεο πξνζθνιιήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πξνηίκεζε γηα ηνλ ζχληξνθν έλαληη 

ελφο άιινπ κε γλψξηκνπ αηφκνπ ηνπ ίδηνπ είδνπο, ην άγρνο ηνπ απνρσξηζκνχ θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ ζπληξφθνπ λα “εμνπδεηεξψλεη” κία αγρσηηθή θαηάζηαζε.   

 Ο φξνο κνλνγακία έρεη ππνζηεί επαλαπξνζδηνξηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ θαη 

γεληθά πιένλ ζεσξείηαη φηη αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παξά ζηελ 

γελεηηθή κνλνγακία. Ωζηφζν, αθφκε θαη ν φξνο “θνηλσληθή κνλνγακία” έρεη πεξηζζφηεξν 

επξεία ρξήζε θαη αλαθέξεηαη ζε είδε ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ην θάζκα ησλ θνηλσληθψλ 

δνκψλ, ηα κνηίβα δεπγαξψκαηνο θαη ηα αλαπαξαγσγηθά ζπζηήκαηα. Μειέηεο ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα εμεηάδνπλ ηα βαζηθά δεηήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαηά πφζν  νη νξηζκνί 

καο γηα ηε κνλνγακία ζα έπξεπε λα αιιάδνπλ γηα λα αληηπξνζσπεχνπλ θαιχηεξα ηηο 

θνηλσληθέο θαη αλαπαξαγσγηθέο ζπκπεξηθνξέο. Καηά ηνλ Díaz‐Muñoz ν Wund αλαθέξεη ηα 

εμήο: “ν φξνο κνλνγακία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο επηζηήκνλεο γηα είδε δψσλ ηα νπνία 

θαίλεηαη φηη δνπλ, δεπγαξψλνπλ θαη αλαπαξάγνληαη ζε δεπγάξηα πνπ απνηεινχληαη απφ έλα 

αξζεληθφ θαη έλα ζειπθφ. Απηά ηα κνλνγακηθά είδε έρνπλ επηβιεζεί ζε πνιινχο επηζηήκνλεο 

σο κνληέια γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ εμειηθηηθψλ 

πξνειεχζεσλ ηεο.”  Καηά ηνλ Kleiman, φπσο αλαθέξεη ν Díaz‐Muñoz, απηφ θαίλεηαη λα 

ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηα πξσηεχνληα, ηα νπνία σο νκάδα, έρνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ 

εηδψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη παξαδνζηαθά σο κνλνγακηθά (~15%), ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα 

ζειαζηηθά.           

 Απηή αθξηβψο ε ρξήζε ηνπ φξνπ κνλνγακία
2
 έγηλε αληηθαηηθή ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, νπφηε πνιιά είδε πνπιηψλ (απφ απηά πεξίπνπ ην 90% είραλ ζεσξεζεί 

κνλνγακηθά) απνδείρζεθε φηη είραλ δεκηνπξγήζεη απνγφλνπο κε δηαθνξεηηθά απφ ην ηαίξη 

ηνπο άηνκα. Τν ίδην αθξηβψο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πξσηεπφλησλ πνπ είραλ 

ζεσξεζεί κνλνγακηθά, πνιιά απφ ηα νπνία ελ ηέιεη είραλ ζπιιάβεη απνγφλνπο εθηφο δεχγνπο. 

Απηά ηα επξήκαηα πξνθάιεζαλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ “κνλνγακία” θαη ησλ άιισλ 

                                                             
1
 Hazan & Shaver 1987/ Mazon & Mendoza 1998 κατά τθν Perkeybile 

2  Lack κατά τον Díaz‐Muñoz 
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ζπζηεκάησλ δεπγαξψκαηνο , γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε δηαρσξηζκφ ησλ ελλνηψλ “θνηλσληθή 

κνλνγακία” θαη “γελεηηθή κνλνγακία”
3
.  Η θνηλσληθή κνλνγακία νξίζηεθε σο κία θνηλσληθή 

δνκή πνπ απνηειείηαη απφ ην πην βαζηθφ: φηη δειαδή ην αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ δνπλ καδί σο 

δεπγάξη κε ηνπο απνγφλνπο ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, δειαδή αξθεηέο 

αλαπαξαγσγηθέο πεξηφδνπο/επνρέο. Πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδφζεθαλ ζηελ 

θνηλσληθή κνλνγακία απνηεινχλ ηα εμήο
4
: ε άκπλα ηεο πεξηνρήο, ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο ησλ 

κειψλ ηνπ δεπγαξηνχ, γνληθή κέξηκλα απφ ην αξζεληθφ, ρακειφο θπιεηηθφο δηκνξθηζκφο θαη 

άιια ζεκάδηα ηνπ δεζκνχ-δεχγνπο φπσο είλαη ε δπζθνξία θαηά ηνλ απνρσξηζκφ θαη ε 

πξνηίκεζε ηνπ ζπληξφθνπ έλαληη ελφο μέλνπ
5
.Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο απηφο ζηφρεπε ζηε 

ζπκθηιίσζε κεξηθψλ εκπεηξηθψλ παξαηεξήζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ παξαηήξεζε 

πνιιαπιψλ ελήιηθσλ αξζεληθψλ ή/θαη ζειπθψλ ή κίαο δεχηεξεο αλαπαξαγσγήο ηνπ ζειπθνχ 

φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, γεγνλφηα πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο 

κνλνγακίαο. Πξνζδνθίεο πνπ αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλνγακηθψλ θνηλσληθψλ θαη 

αλαπαξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ έρνπλ θαηά θαηξνχο ππνβιεζεί ζε επαλαμηνιφγεζε θαη έρνπλ 

πξνηαζεί ηξνπνπνηήζεηο.         

 Ο Bull αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ηνπο Wickler θαη Seibt ε κνλνγακία ππάξρεη φηαλ 

έλα κφλν αξζεληθφ θαη έλα κφλν ζειπθφ ζρεκαηίδνπλ κία απνθιεηζηηθή ζρέζε θαη 

ζπλεξγάδνληαη ζηελ αλαπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ν Black ην 1996 δηέθξηλε ηε 

“γελεηηθή κνλνγακία” απφ ηελ “θνηλσληθή κνλνγακία”, ζηελ νπνία ηα αξζεληθά θαη ηα 

ζειπθά είλαη ζσκαηηθά θνληά γηα εθηεηακέλε πεξίνδν ή κνηξάδνληαη ρψξν ή πφξνπο ην έλα 

κε ην άιιν. Η θνηλσληθή κνλνγακία δε ζπλεπάγεηαη γελεηηθή κνλνγακία. Μάιηζηα, πςειή 

ζπρλφηεηα δεπγαξψκαηνο εθηφο ηνπ δεχγνπο έρεη πιένλ αληρλεπζεί κε αλάιπζε DNA ζε 

πνιιά θνηλσληθψο κνλνγακηθά πνπιηά
6
. Η θνηλσληθή κνλνγακία κπνξεί λα είλαη ζπλερήο γηα 

έλα νιφθιεξν έηνο ή θαη κεξηθνχ ρξφλνπ, φηαλ νη ζχληξνθνη πεξλνχλ κφλν έλα κέξνο ηνπ 

ρξφλνπ καδί (ζπλήζσο ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3  Gowaty 1996, κατά τον Díaz‐Muñoz 
4
  δεν παρουςιάηει κάκε είδοσ όλα τα χαρακτθριςτικά 

5
  Mendoza & Mazon 1986 κατά τον Díaz‐Muñoz 

6 ςφμφωνα με τον Petrie και άλλουσ όπωσ αναφζρει ο Bull 
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ΑΙΣΙΕ ΜΟΝΟΓΑΜΙΑ 
 

Σην παξφλ θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ πξνηαζεί σο 

βαζηθή αηηία ηεο κνλνγακίαο ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. Πνηθίινη παξάγνληεο φπσο ε 

θνηλσληθή νξγάλσζε ησλ εηδψλ, ην δηάζηεκα ηνπ απνρσξηζκνχ, ε βξεθνθηνλία, ηα 

ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα, ε δηαζεζηκφηεηα ζπληξφθνπ θαη ην δπζαλάινγν 

πνζνζηφ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, νη ρσξηθνί πεξηνξηζκνί, ε ζπλεξγαζία, ην δηάζηεκα 

απνρσξηζκνχ, ε δεκηνπξγία θσιηάο, νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί θαη ν ζπγρξνληζκφο ησλ 

αλαπαξαγσγηθψλ θχθισλ ησλ ζειπθψλ, ε γελεηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή ζπκβαηφηεηα ησλ 

δψσλ, ε εδαθηθφηεηα, ε γνληθή θξνληίδα, ε ειηθία θαη ε κάδα ησλ φξρεσλ έρνπλ δηεθδηθήζεη 

ηνλ ηίηιν ηεο αηηίαο ηεο κνλνγακίαο. Ωζηφζν, ην δήηεκα θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

πεξίπινθν θαη λα κελ ππάξρεη κία βαζηθή αηηία, αιιά αληηζέησο ε κνλνγακία, ηφζν ε 

θνηλσληθή φζν θαη ε γελεηηθή, λα απνηειεί ηειηθφ ζηαζκφ ν νπνίνο φκσο αθνινχζεζε 

δηαθνξεηηθή πνξεία ζε θάζε είδνο. 

 

Βρεφοκτονία 
 

Ιδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή κνλνγακία ησλ πξσηεπφλησλ ζα πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη είλαη θαηά θαλφλα αζπλήζηζηε ζηα ζειαζηηθά θαη απαηηεί επί ηεο νπζίαο ξηδηθή 

αιιαγή ηεο αλαπαξαγσγηθήο ζηξαηεγηθήο ησλ αξζεληθψλ θαη γηα απηφ θαη είλαη ζεκαληηθφ 

λα θαηαλνήζνπκε ηελ εμέιημε ηεο. Όπσο αλαθέξεη ν C. Opie (2013) ε θνηλσληθή κνλνγακία 

είλαη ζπρλφηεξε ζηα πξσηεχνληα απφ φηη ζε άιια ζειαζηηθά κε πάλσ απφ ην 1/4 ησλ 

πξσηεπφλησλ λα είλαη θνηλσληθψο κνλνγακηθά θαη φπσο έρεη δηαπηζησζεί εμειίρζεθε 

απεπζείαο απφ ηελ πνιπγπλαλδξία θαη εκθαλίζηεθε ζρεηηθά αξγά ζηελ ηζηνξία ησλ 

πξσηεπφλησλ.          

 Σχκθσλα κε ηνλ C. Opie (2013) απάληεζε ζην πψο εμειίρζεθε ε θνηλσληθή 

κνλνγακία ζηα πξσηεχνληα ζα κπνξνχζε λα απνηειεί είηε ε παηξηθή θξνληίδα, είηε ηα 

δηαθξηηά πνζνζηά ησλ ζειπθψλ ή αθφκε θαη ε βξεθνθηνλία, κε επηθξαηέζηεξε σζηφζν ηελ 

ηειεπηαία, θαζψο θαίλεηαη φηη νη δχν πξψηεο αηηίεο αθνινχζεζαλ ηεο θνηλσληθήο κνλνγακίαο 

θαη δελ πξνεγήζεθαλ. Αξρηθά, φπσο ππνζηεξίδεη ν Opie ππάξρνπλ ιίγεο ελδείμεηο πνπ 

πξνηείλνπλ φηη ηα δηαθξηηά πνζνζηά ησλ ζειπθψλ απνηεινχλ αηηία ηεο θνηλσληθήο 

κνλνγακίαο θαη απφ ηελ άιιε παξά ην γεγνλφο φηη ε παηξηθή θξνληίδα θαη ε θνηλσληθή 

κνλνγακία παξνπζηάδνπλ ηζρπξψο ζπζρεηηδφκελε εμέιημε, ε παηξηθή θξνληίδα
7
 αθνινχζεζε 

ηεο εκθάληζεο ηεο θνηλσληθήο κνλνγακίαο. Σηα θνηλσληθψο κνλνγακηθά είδε πξσηεπφλησλ, ε 

παηξηθή θξνληίδα πεξηνξίδεη ηελ πεξίνδν ηεο γαινπρίαο, πηζαλφηαηα επεηδή ηα ζειπθά 

κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηνπο πφξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα γαινπρία φηαλ αλαθνπθηζηνχλ απφ 

κεξηθά απφ ηα θαζήθνληά ηνπο γηα ηε θξνληίδα ησλ βξεθψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη απηή ε 

ζπκπεξηθνξά θαζηζηά ηελ κνλνγακία πην σθέιηκε γηα ηα ελ ιφγσ είδε, δελ απνηειεί ηελ αηηία 

ηεο κνλνγακίαο.          

 Απφ ηηο ηξεηο ππνζέζεηο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ ζχκθσλα κε ηνλ Opie κφλν ε 

                                                             
7 όπωσ παρατθρείται ςτα callitrichidae και aotus 
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αξζεληθή βξεθνθηνλία πξνεγήζεθε ηεο εκθάληζεο ηεο θνηλσληθήο κνλνγακίαο ζηα 

πξσηεχνληα. Αλαιχζεηο έρνπλ δείμεη φηη ηα θνηλσληθψο κνλνγακηθά είδε είλαη πνιχ 

πηζαλφηεξν λα έρνπλ ρακειά πνζνζηά αξζεληθήο βξεθνθηνλίαο, πηζαλφλ επεηδή ε θνηλσληθή 

κνλνγακία παξέρεη κηα απνηειεζκαηηθφηεξε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο, εθφζνλ πιένλ 

ππάξρνπλ δχν κέιε πνπ κπνξνχλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηα κε απνγαιαθηηζκέλα βξέθε. Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο ηε ζηηγκή πνπ ν έλαο γνλέαο αθήλεη ηελ πξνζηαζία ησλ κηθξψλ ηνπ 

γηα αλαδήηεζε ηξνθήο ν άιινο γνλέαο κέλεη πίζσ καδί κε ηα βξέθε θαη ηα πξνζηαηεχεη απφ 

πηζαλέο επηζέζεηο, ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηηο πηζαλφηεηεο βξεθνθηνλίαο.  

 Ωζηφζν, ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε βξεθνθηνλία θαη ζηελ θνηλσληθή κνλνγακία, θαηά 

ηνλ C. Opie εγείξεη ην εξψηεκα γηαηί ηα πεξηζζφηεξα είδε πξσηεπφλησλ δελ είλαη 

κνλνγακηθά, εξψηεζε θξίζηκε αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην ηδηαίηεξα πςειφ πνζνζηφ 

βξεθνθηνλίαο ζε είδε φπσο νη γνξίιεο gorilla gorilla beringei θαη νη γιάξνη semnopithecus 

entellus, φπνπ εθηηκάηαη φηη ε βξεθνθηνλία αληηζηνηρεί ζε πνζνζηά 34% θαη 64% αληίζηνηρα. 

Θα πεξηκέλακε απηά ηα είδε λα θαηαιήμνπλ θνηλσληθψο κνλνγακηθά σο άκπλα θαηά ηεο 

βξεθνθηνλίαο. Η κεηάβαζε ζηελ θνηλσληθή κνλνγακία, φκσο, είλαη δπλαηή κφλν φηαλ ην 

επηηξέπνπλ νη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο. Άιινη παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ βέιηηζησλ πξνηχπσλ νκαδνπνίεζεο. H πίεζε ηεο ζήξεπζεο, δειαδή, 

απμάλεη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο θαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ε ρξήζε ησλ νηθφηνπσλ 

επεξεάδνπλ επίζεο ην κέγεζνο ηεο νκάδαο θαη ηε δνκή. Οη γιάξνη θαη νη γνξίιεο έρνπλ πςειά 

πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο απφ βξεθνθηνλία, αιιά επίζεο δνπλ ζε βηφηνπνπο κε πςεινχο 

θηλδχλνπο ζήξεπζεο. Η πίεζε γηα ηε δηαηήξεζε ζπλεθηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ σο άκπλα 

ζηνπο ζεξεπηέο κπνξεί λα απνδψζεη θνηλσληθή κνλνγακία. Τέινο, ζχκθσλα κε ηελ 

Kvarnemo ζηα ζειαζηηθά ηα ρακειά επίπεδα βξεθνθηνλίαο ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή 

κνλνγακία, σζηφζν, νη ιφγνη δελ είλαη αθφκε μεθάζαξνη θαη ππάξρεη δηακάρε ζε ζρέζε κε ην 

αλ ε βξεθνθηνλία απνηειεί αηηία ή ζπλέπεηα ηεο κνλνγακίαο ζηα ζειαζηηθά.  

 Ο C. Opie θαηαιήγεη ζην φηη φια ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ γηαηί ε 

θνηλσληθή κνλνγακία είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε ζηα πξσηεχνληα απφ φηη ζε άιια 

ζειαζηηθά. Η ζχλζεηε θνηλσληθφηεηα ζηα πξσηεχνληα ζπλδέεηαη κε κεγάινπο εγθεθάινπο, 

πξάγκα ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζρεηίδεηαη κε λενγλά εμαξηεκέλα απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη 

καθξέο πεξηφδνπο αλάπηπμεο θαη γαινπρίαο. Απηή ε εθηεηακκέλε πεξίνδνο εμάξηεζεο 

απμάλεη ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ηα κε απνγαιαθηηζκέλα βξέθε είλαη επάισηα ζηελ 

αξζεληθή βξεθνθηνλία. Η θνηλσληθή κνλνγακία κπνξεί λα απνηειέζεη αξσγφ ζηελ γθξίδα 

δψλε πνπ πξνθχπηεη απφ ην πςειφ κεηαβνιηθφ θαη αλαπηπμηαθφ θφζηνο ησλ κεγάισλ 

εγθεθάισλ κέζσ ηεο θξνληίδαο ησλ αξζεληθψλ θαη λα επηηξέςεη αξγφ ξπζκφ αλαπαξαγσγήο. 

Η εγθεθαινπνίεζε ζηνπο κεγάινπο πηζήθνπο θαη εηδηθά ζηνπο αλζξψπνπο έρεη νδεγήζεη ζε 

πνιχ κεγάιεο πεξηφδνπο γαινπρίαο θαη απμεκέλν θίλδπλν βξεθνθηνλίαο. Αθφκε θαη νη 

αλζξψπηλνη δεζκνί κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πίεζε ηεο καθξάο βξεθηθήο εμάξηεζεο 

πνπ αζθείηαη ζηα ζειπθά θαη ηα σζεί ζε αλαδήηεζε απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα 

κηθξά ηνπο. Έρεη πξνηαζεί φηη νη Απζηξαινπίζεθνη θαη νη ζχγρξνλνη άλζξσπνη κπνξεί λα 

έρνπλ ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ θαηλνκεληθά κνλνγακηθνί, θαζψο ε κεηάβαζε ζηελ θνηλσληθή 

κνλνγακία ζηνπο αλζξψπνπο εμαξηάηαη απφ ηα ζειπθά πνπ επηιέγνπλ λα κείλνπλ πηζηά ζηα 

αξζεληθά αθφκε θαη φηαλ ηα ηειεπηαία είλαη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο. Μφιηο εγθαηαζηαζνχλ 

νη δεζκνί δεχγνπο ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ παηξηθή θξνληίδα κε ηε κνξθή ηεο αξζεληθήο 

πξνζηαζίαο θαη πξφβιεςεο, Σπλεπψο, θαηαιήγνπκε ζην φηη ε αξζεληθή βξεθνθηνλία ζα 
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κπνξνχζε λα απνηειεί ηελ πίεζε πνπ νδήγεζε ηα ζειπθά θαζψο επίζεο θαη ηα αξζεληθά λα 

παξακείλνπλ ζε καθξνρξφληνπο δεζκνχο/ζπδχγνπο. 

 

εξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα 
 

Σχκθσλα κε ηνπο McLeod θαη Day, κία επηιεθηηθή πίεζε ε νπνία έρεη ιάβεη κηθξή 

πξνζνρή ζε ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα δεπγαξψκαηνο είλαη ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα 

λνζήκαηα. Η ινγηθή ζε ζρέζε κε ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα σο εμειηθηηθή 

πίεζε γηα ηελ γελεηηθή κνλνγακία βαζίδεηαη ζηελ ινγηθή φηη φζνπο πεξηζζφηεξνπο 

ζεμνπαιηθνχο ζπληξφθνπο έρεη έλα άηνκν ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε πηζαλφηεηα λα 

απνθηήζεη ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελν λφζεκα. Ωο απνηέιεζκα, ηα ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα κπνξνχλ λα εμνπδεηεξψζνπλ ηελ πίεζε γηα επηινγή ζπληξφθνπ ή λα 

επηηξέςνπλ ηε ζπλχπαξμε επηθίλδπλσλ θαη αζθαιψλ ζπκπεξηθνξψλ δεπγαξψκαηνο. Απφ ηελ 

άιιε, ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία ησλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ, ζπζηήκαηα 

δεπγαξψκαηνο φπσο ε κνλνγακία κπνξνχλ λα είλαη επσθειή αλ κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν 

κφιπλζεο.           

 Ο McLeod αλαθέξεη: "Η επηινγή ζπληξφθνπ κπνξεί λα είλαη πξνζαξκνζηηθή σο 

ππνπξντφλ γηα ζεμνπαιηθή επηινγή πγηψλ θαη αλζεθηηθψλ ζε αζζέλεηεο ζπληξφθσλ, ελψ νη 

παξαηεηακέλεο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα είλαη πξνζαξκνζηηθέο φηαλ ε εηεξνγέλεηα 

πφξσλ πξνσζεί ηε θχιαμε ζπληξφθνπ ή ε γνληθή θξνληίδα θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

επηβίσζε ησλ απνγφλσλ." Η κειέηε ησλ McLeod θαη Day (2014) απνηειεί κία πξνζπάζεηα λα 

θαζνξηζηνχλ πνηεο πηπρέο ηνπ παζνγφλνπ ηνχ θαη ηεο κεηάδνζεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

αλαπηπρζεί ε θαη' εμαθνινχζεζηλ κνλνγακία ζε έλαλ πνιπγακηθφ πιεζπζκφ. Απηφ πνπ 

θαίλεηαη λα ηζρχεη είλαη φηη φηαλ ν παζνγφλνο ηφο πξνθαιεί ζλεζηκφηεηα, αιιά φρη 

ζηεηξφηεηα, είλαη πην πηζαλφ λα αλαπηπρζεί ε κνλνγακία θαη φηη ζηα κέζα πνζνζηά 

κεηάδνζεο ηνπ ηνχ ε κνλνγακία είλαη επηιεθηηθά επσθειήο, ελψ ζε πνζνζηά πςειήο ή 

ρακειήο κεηάδνζεο ε κνλνγακία επηιέγεηαη γεληθά. Αληηπαξαβάιινληαο ηηο πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη παζνγφλνο παξάγνληαο πνπ είηε πξνθαιεί ηε ζλεζηκφηεηα είηε ηε 

ζηεηξφηεηα ηνπ μεληζηή βξέζεθε φηη ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα πνπ πξνθαινχλ 

ζλεζηκφηεηα ηνπ μεληζηή ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ εμέιημε ηεο θαη' εμαθνινχζεζηλ 

κνλνγακίαο. Οη ιφγνη είλαη φηη πξψηνλ φηαλ έλα παζνγφλν πξνθαιεί ζάλαην, αλ ν θνξέαο 

επηιέγεη έλαλ κνιπζκέλν ζχληξνθν, ε απμεκέλε ζλεζηκφηεηα ηνπ ζπληξφθνπ επηθέξεη 

ζπληνκφηεξε δηάξθεηα δεπγαξψκαηνο, κεηψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο 

θαη δεχηεξνλ ζηελ πεξίπησζε ελφο κεηαιιαγκέλνπ δεπγαξηνχ κε έλα κνιπζκέλν άηνκν, εθηφο 

απφ ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο ηεο κφιπλζεο ππάξρεη επηπξνζζέησο θαη ε ζπλέπεηα 

ζρεκαηηζκνχ ηνπ δεχγνπο: ε κεησκέλε γνληκφηεηα γηα ηε δηάξθεηα ηνπ δεπγαξψκαηνο, επεηδή 

ν ζχληξνθνο πνπ επηιέρζεθε είλαη ζηείξνο. Απηή ε ζπλέπεηα πθίζηαηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο εζηηαθήο ινίκσμεο ηνπ αηφκνπ θαη επηδεηλψλεηαη απφ απμεκέλα επίπεδα 

ζηεηξφηεηαο. Ελ θαηαθιείδη, δηαπηζηψλεηαη φηη γηα ηελ εκθάληζε ηεο θαη' εμαθνινχζεζηλ 

κνλνγακίαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κνιχλεηαη, ε πηζαλφηεηα 

κεηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο αλά αλαπαξαγσγηθφ γεγνλφο, ην κέγεζνο ηνπ παζνγφλνπ ηνχ θαη ην 

είδνο ηνπ ηνχ, αλ πξφθεηηαη δειαδή γηα ηφ πνπ πξνθαιεί ζηεηξφηεηα ή γηα ηφ πνπ πξνθαιεί 

ζλεζηκφηεηα. 
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Ζλλειψθ ςυντρόφου & χωρικοί περιοριςμοί 
 

Σχκθσλα κε ηνπο Feeney θαη Riehl (2019) ε ζεσξία πξνβιέπεη φηη ε κνλνγακία 

κπνξεί λα εμειηρζεί φηαλ ηα νθέιε ηεο θχιαμεο ζπληξφθνπ ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο, 

νδεγψληαο ζηελ πξφβιεςε φηη ε κνλνγακία εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα φηαλ νη ζχληξνθνη 

δηαζθνξπίδνληαη ή είλαη δπζεχξεηνη, είηε ιφγσ ηνπ φηη είλαη πεξηνξηζκέλνο ν πιεζπζκφο είηε 

ιφγσ δπζαλαινγίαο ζηα πνζνζηά θχινπ.        

 Η εμέιημε ηεο κνλνγακίαο θαη ηεο παηξηθήο θξνληίδαο ζηνπο αλζξψπνπο έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη έρεη πξνθχςεη απφ ηηο αλάγθεο ησλ απνγφλσλ. Πξνζθάησο, άξρηζε λα 

ακθηζβεηείηαη απηφο ν ηζρπξηζκφο θαη λα θεξδίδεη έδαθνο ε ηδέα φηη νη "άπηζηνη" αξζεληθνί 

αληαγσληζηέο θαη ν θίλδπλνο απηζηίαο πεξηνξίδνπλ ην πεδίν γηα ηελ εμέιημε ηεο επέλδπζεο 

ηνπ αξζεληθνχ. Επνκέλσο, επηζηξέθνπκε έηζη ζην αξρηθφ εξψηεκα: πψο μεθίλεζε ε 

κνλνγακία; Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ δεπγαξψκαηνο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

ζπληξφθνπ θαίλεηαη λα πξνζθέξεη ηελ εμήγεζε. Η δηαζεζηκφηεηα ζπληξφθνπ αλαγλσξίδεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν σο βαζηθή κεηαβιεηή ζηε δφκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο δεπγαξψκαηνο. 

Μειέηε ησλ Schacht θαη Bell (2016) ππνζηεξίδεη φηη ε εμέιημε ηεο κνλνγακίαο κπνξεί λα 

απνηειεί αηηία δχν πηζαλψλ ππνζέζεσλ: είηε ε κνλνγακία αλαπηχρζεθε ιφγσ ηεο επηιεθηηθήο 

πίεζεο λα επλνεζνχλ ηα αξζεληθά πνπ πξνζηάηεπαλ ηνπο απνγφλνπο ηνπο απφ βξεθνθηφλνπο 

αληαγσληζηέο είηε απνηειεί ζπλέπεηα ησλ κνηίβσλ δηαλνκήο ησλ ζειπθψλ, δειαδή, ηνπ φηη 

κνλαρηθά ζειπθά δηαζθνξπίδνληαη ζηνλ ρψξν ιφγσ ηεο δηαζπνξάο ησλ πφξσλ ή εμαηηίαο ηνπ 

φηη δελ κπνξνχλ λα αλερζνχλ άιια ζειπθά. Η πξψηε ππφζεζε θαηαξξίπηεηαη απφ 

θπινγελεηηθέο κειέηεο, ελψ αληίζεηα ε δεχηεξε εμεγεί πσο ηα ζειπθά κνλνπσινχλ ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ αξζεληθψλ, εθφζνλ είλαη πνιχ δχζθνιν γηα έλα αξζεληθφ 

λα ππεξαζπίδεηαη θαη λα θπιάεη απφ ηνπο ππφινηπνπο αληαγσληζηέο πεξηζζφηεξα απφ έλα 

ζειπθφ φηαλ απηά είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζηνλ ρψξν.     

 Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ηα αξζεληθά ζπρλά δηαλέκνληαη ζηε θχζε αλάινγα κε 

ηελ εγγχηεηα ησλ ζειπθψλ, ελψ ηα ζειπθά αλάινγα κε ηελ εγγχηεηα ησλ πφξσλ, γεγνλφο 

πνπ ζπλεπάγεηαη φηη φηαλ ηα ζειπθά είλαη ηαπηφρξνλσο δηαζθνξπηζκέλα ζηνλ ρψξν 

ελδερνκέλσο είλαη δχζθνιν ζε έλα αξζεληθφ λα ππεξαζπηζηεί πάλσ απφ έλα ζειπθφ, 

πξνσζψληαο έηζη ηε κνλνγπλία, ελψ ηα ρσξηθά ζπζζσξεπκέλα ζειπθά πξνσζνχλ ηελ 

πνιπγπλία
8
. Σχκθσλα κε ηελ C. Kvarnemo, νη Emlen θαη Oring ην 1977 ην νλφκαζαλ απηφ 

“πεξηβαιινληηθφ ελδερφκελν γηα πνιπγπλία” θαη απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ν 

πεξηνξηζκφο ησλ νηθνηφπσλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζπληξφθνπ δελ απνηεινχλ παξά δχν πηπρέο 

ησλ ρσξηθψλ πεξηνξηζκψλ. Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο
9
 ζπγθιίλνπλ ζην φηη ηα αξζεληθά 

κε πνιιαπιέο ζπληξφθνπο επλννχληαη αλεμάξηεηα κε ηε δηαζθάιηζε παηξφηεηαο, ελψ ηα 

αξζεληθά πνπ δεκηνπξγνχλ δεζκνχο έρνπλ θαηαπηεζκέλα γελεηηθά απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά 

κε ηα αξζεληθά πνπ έρνπλ πνιιαπιέο ζπληξφθνπο εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο ηνπο 

ζεμνπαιηθήο ζηξαηεγηθήο παξά ηελ αθζνλία ζπληξφθσλ θαη επίζεο φηη φηαλ ππάξρεη έιιεηςε 

ζπληξφθσλ ηα αξζεληθά πνπ θπιάλε ηηο ζπληξφθνπο ηνπο απνδίδνπλ θαιχηεξα. Γεληθφηεξα, 

φηαλ νη ζχληξνθνη είλαη ζε αθζνλία, ηα αξζεληθά πνπ δεπγαξψλνπλ κε πνιιαπιέο 

                                                             
8
  Emlen & Oring, Shuster & Wade ςφμφωνα με τθν Kvarnemo 

9  Schacht και Bell 
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ζπληξφθνπο θαη φρη απηά πνπ αλαπηχζζνπλ δεζκφ έρνπλ πεξηζζφηεξα νθέιε πγείαο. 

Αληηζέησο, φηαλ ηα αξζεληθά είλαη άθζνλα θαη νη ζχληξνθνη ζπάληεο ηα αξζεληθά πνπ 

αλαπηχζζνπλ δεζκφ επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν. Η θχιαμε ζπληξφθνπ είλαη ε πηζαλή νδφο 

γηα ηελ αχμεζε ηεο παηξηθήο δηαζθάιηζεο θαη επηηξέπεη ηελ εμέιημε ηεο κνλνγακίαο ζηνπο 

αλζξψπνπο. 'Ερεη ππνζηεξηρζεί φηη επεηδή ηα αξζεληθά επελδχνπλ ιηγφηεξν ζε νπνηνδήπνηε 

αλαπαξαγσγηθφ γεγνλφο, σο ζπλέπεηα ηεο αληζνγακίαο, επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν απφ ην λα 

δεπγαξψλνπλ πνιιαπιψο ζε ζχγθξηζε κε ηα ζειπθά. Ωζηφζν, απνδεηθλχεηαη απφ ηα 

παξαπάλσ φηη ζπρλά ην ζπκθέξνλ ελφο αξζεληθνχ είλαη λα παξαηηεζεί απφ ηηο πνιιαπιέο 

επθαηξίεο δεπγαξψκαηνο θαη αληί απηνχ λα επηηχρεη πςειή παηξφηεηα κε έλα κφλν ζειπθφ.

 Επνκέλσο, ε παξαπάλσ ππφζεζε ηεο κνλνγακίαο ππνδεηθλχεη φηη ε δέζκεπζε θαη ε 

αξζεληθή θξνληίδα πξνυπήξραλ ηεο αλάγθεο γηα ζπλεξγαηηθή αλαπαξαγσγή θαη φηη εάλ ε 

έιιεηςε ζειπθψλ ζηνπο αλζξψπνπο απμήζεθε θπξίσο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο δσήο 

ηφηε ε ζπλεξγαηηθή αλαπαξαγσγή πηζαλφηαηα πξνεγήζεθε ηεο κνλνγακίαο ζηνπο αλζξψπνπο. 

Καζψο νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα δνπλ πεξηζζφηεξν ππήξμε κεηάβαζε απφ ηε ζειπθή 

πιεηνςεθία ζε αξζεληθή θαηά πάζα πηζαλφηεηα. Ωο αληαπφθξηζε ηεο αθζνλίαο ησλ 

αξζεληθψλ, επλνήζεθε ε θχιαμε ζπληξφθνπ απφ ηα αξζεληθά θαη θαζψο ηα αξζεληθά 

δεζκεχνληαλ ζηαζεξά θαη δηαζθαιίζηεθε ε παηξφηεηα, θαηέζηε δπλαηή ε χπαξμε 

δηαθχκαλζεο ζην πνζνζηφ ηεο παηξηθήο θξνληίδαο πνπ παξερφηαλ. 

 

Ευ-κοινωνικότθτα 
 

Ο φξνο επ-θνηλσληθφηεηα (eusociality) ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηβιηνγξαθία γηα λα 

απνδψζεη θνηλσληθά ζπζηήκαηα ηα νπνία δνκνχληαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: έλα θπξίαξρν 

δεπγάξη ή άηνκν ή/θαη ειάρηζηα άηνκα ηνπ είδνπο έρνπλ ην πξνλφκην λα αλαπαξάγνληαη ελψ 

ηα ππφινηπα αλήθνπλ ζηελ θάζηα ηνπ ζηείξνπ εξγάηε πνπ πνιχ ζπρλά κάιηζηα αλαιακβάλεη 

ηελ αλαηξνθή ησλ κηθξψλ ηεο απνηθίαο. Τα πην δεκνθηιή γηα απηή ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε 

δψα πνπ ζα νλνκάηηδε θαλείο είλαη νη κέιηζζεο.      

 Ωζηφζν, πνιιά θνηλσληθά είδε πκελφπηεξσλ δηαζέηνπλ κνξθνινγηθά θάζηεο απφ 

ζηείξνπο εξγάηεο. Σηηο απνηθίεο πνπ κειεηήζεθαλ απφ ηνλ Nonacs έλαο εξγαδφκελνο είρε 

έλαλ απφ ηνπο δχν θαηλφηππνπο: εξγαδφκελνο ν νπνίνο κπνξνχζε λα παξάγεη δηθφ ηνπ 

απφγνλν ή εξγαδφκελνο ν νπνίνο είρε παξαρσξήζεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ζηε κεηέξα ηνπ. 

Πξνηείλεηαη φηη νη εμειηθηηθέο νδνί πξνο απηή ηελ ππνρξεσηηθή ζηεηξφηεηα πξέπεη λα 

πεξλνχλ απφ έλα παξάζπξν κνλνγακίαο, επεηδή ε θπζηθή θαηάζηαζε επλνεί ηα άηνκα πνπ 

δηαηεξνχλ ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπο παληνδπλακία, εθηφο αλ κπνξνχλ λα αλαζξέςνπλ ηα 

αδέξθηα ηνπο. Η κνλνγακία δηεπθνιχλεηαη αλ ε ζηεηξφηεηα εθθξάδεηαη αιηξνπηζηηθά, δειαδή 

αλ νη εξγάηεο αλαζηέιινπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο γηα ράξε ηεο βαζίιηζζαο, αιιά αλ ε 

ζηεηξφηεηα είλαη απνηέιεζκα ρεηξαγψγεζεο απφ ηηο κεηέξεο ή ηα αδέξθηα ε κνλνγακία 

κπνξεί λα κελ έρεη θακία επίδξαζε ή λα κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα ζηεηξφηεηαο. 

 Όηαλ έλαο ή πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο κνλάδσλ (βαζίιηζζεο) παξάγνπλ ηνπο πην 

πνιινχο ή φινπο ηνπο απνγφλνπο, ελψ νη εξγαδφκελνη παξαηηνχληαη απφ ηελ αλαπαξαγσγή 

γηα νκαδηθέο επεξγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηφηε επί ηεο νπζίαο πξνθχπηνπλ απνηθίεο νη νπνίεο 

απνηεινχληαη θαηά θαλφλα απφ ζπγγελείο, παξφιν πνπ ην αλ ε πςειή γελεηηθή ζπγγέλεηα 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμέιημε ησλ αλαπαξαγσγηθψλ θαζηψλ ηεο νκάδαο ή απιψο έλα 
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ππνπξντφλ ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο νκάδαο είλαη ππφ ζπδήηεζε. Ο Nonacs ππνζηεξίδεη φηη αλ ε 

ζηελή ζπγγέλεηα πξάγκαηη έρεη ζεκαζία, ε κνλνγακία ζα ήηαλ θαηά ζπλέπεηα δηεπθφιπλζε 

ηεο πξνζαξκνγήο γηα ηελ ελ ιφγσ επαθφινπζε θνηλσληθή δφκεζε απηψλ ησλ εηδψλ απφ ηε 

δεκηνπξγία πιήζνπο αδειθψλ. Η ππνζηήξημε γηα απηή ηελ ππφζεζε ηεο κνλνγακίαο 

πξνέξρεηαη απφ αξθεηέο θπινγελεηηθέο αλαιχζεηο πνπ ζπλαηλνχλ ζην φηη ε ζπλεξγαηηθή 

αλαπαξαγσγή ή ε θνηλσληθή νξγάλσζε πνπ νξίζακε πξνεγνπκέλσο σο επ-θνηλσληθφηεηα 

ζηα ζειαζηηθά, ζηα πνπιηά θαη ζηα πκελφπηεξα ελδερνκέλσο εμειίρζεθε απφ κνλαρηθνχο 

πξνγφλνπο πνπ είηε ήηαλ κνλνγακηθνί είηε κεησκέλεο απηζηίαο.    

 Ο Nonacs ζέινληαο λα ξίμεη θσο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηβάιιεηαη ε ζηεηξφηεηα 

ζε απηέο ηηο θνηλσλίεο θαηέιεμε ζε νξηζκέλεο ππνζέζεηο. Η πξψηε είλαη φηη ηα αιιειφκνξθα 

ζηεηξφηεηαο δεκηνπξγνχλ κεηέξεο πνπ ρεηξαγσγνχλ, ελψ νη βαζίιηζζεο επηβάιινπλ 

ζηεηξφηεηα ζηνπο απνγφλνπο ηνπο κέζσ δηαηξνθήο, θπζηθήο θαηάζηαζεο ή θεξνξκνληθψλ 

ζεκάησλ. Η δεχηεξε είλαη κέζσ ηνπ αιηξνπηζκνχ ησλ απνγφλσλ, νπφηε νη εξγάηεο 

αλαγθάδνληαη λα παξαρσξήζνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο ζηε κεηέξα ηνπο θαη ε ηειεπηαία 

είλαη ε εμ αίκαηνο θνηλσλία, φπνπ νη εξγάηεο αλαιακβάλνπλ ξφινπο ρεηξαγψγεζεο θαη 

αλαγθάδνπλ ζε ζηεηξφηεηα άιια αδέξθηα.      

 Μειέηε ηνπ Smith θαη άιισλ (2018) ζε ζθαζάξηα ηνπ είδνπο a. incompertus 

επηβεβαηψλεη φηη ε εμέιημε ηεο απνζήθεπζεο ζπέξκαηνο εθ' φξνπ δσήο δελ απνηειεί απιψο 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πκελφπηεξσλ. Αληηζέησο, απνηειεί πξνζαξκνγή πνπ δηεπθνιχλεη 

ηελ εμέιημε ησλ ζηείξσλ θαζηψλ θαη βνεζάεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο κνλνγακίαο, θαζψο νη 

εξγάηεο απνθηνχλ επί ηεο νπζίαο έκκεζα νθέιε θπζηθήο θαηάζηαζεο κε ηε δηακνλή ηνπο 

ζηελ απνηθία, θη αο ππάξρεη σο αληίηηκν ε αλαπαξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα, παξά κε ηελ 

απνρψξεζε ηνπο, ηε δηαζπνξά θαη ηελ επηδίσμε κηαο θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν επηθίλδπλεο 

δσήο αλ επηιέμνπλ λα αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηεο ηδξχηξηαο ζε λέα απνηθία.   

 Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη ε ζεκαζία ησλ γελεηηθψλ κεραληζκψλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ θαηλφηππνπο. Αλ ην φθεινο ή ην θφζηνο είλαη ζε θάζε ζπλζήθε ίδην έλα 

αιιειφκνξθν γηα ππνρξεσηηθή ζηεηξφηεηα κπνξεί λα εμαπισζεί αλ επεξεάδεη ηε κεηξηθή 

ζπκπεξηθνξά, αιιά λα κελ εμαπισζεί αλ επεξεάδεη κφλν ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαηψλ θαη 

γεληθά αλ ε ζηεηξφηεηα ησλ απνγφλσλ επλνείηαη απφ αιηξνπηζηηθέο επηξξνέο ή απφ 

ζπγγεληθέο/αδειθηθέο ζα είλαη αθφκε πην επλνεκέλε απφ ηηο κεηέξεο. Η γνληθή ρεηξαγψγεζε 

θαίλεηαη λα είλαη ν παξάγνληαο πνπ ζπρλά κπνξεί λα επηθέξεη ηελ εμέιημε ηεο βνεζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Πξφζθαηεο κειέηεο ζε ζρέζε κε ηελ επ-θνηλσληθφηεηα ηεο κέιηζζαο 

megalopta genalis εκπιέθνπλ ηηο κεηέξεο ζηε ρεηξαγψγεζε, πξνθαιψληαο νη ίδηεο ην γεγνλφο 

λα γίλνληαη νη θφξεο ηνπο βνεζνί θαη επεηδή νη κεηέξεο ειέγρνπλ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ 

παξάδνζε ηνπ θαγεηνχ νη θφξεο πηζαλφηαηα δελ έρνπλ δηέμνδν απφ ην λα ζπλαηλέζνπλ ζηε 

ρεηξαγψγεζε. 

 

Διάςτθμα αποχωριςμοφ & δθμιουργία φωλιάσ 
 

Είλαη ηζρπξέο νη ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηα ζπγγεληθά είδε πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηε 

κνλνγακηθή ηάζε. Τα πνπιηά έρνπλ εμέρνπζα ζέζε ζηελ έξεπλα γηα ηελ νηθνινγία θαη ηελ 

εμέιημε ηεο κνλνγακίαο, θαζψο είλαη ηα πην θνηλσληθψο κνλνγακηθά ζπνλδπισηά, επεηδή 
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ππνινγίδεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα πνπιηά (90% ησλ εηδψλ) είλαη κνλνγακηθά
10

. Μέρξη 

πξφζθαηα, σζηφζν, πνιχ ιίγα ήηαλ γλσζηά γηα ηνπο νξκνληθνχο θαη λεπξνινγηθνχο 

κεραληζκνχο ηνπ δεπγαξψκαηνο ησλ πηελψλ. Ο επδχπηεο πηγθνπίλνο (eudyptes 

chrysocome
11

) είλαη θαη’ εμαθνινχζεζηλ κνλνγακηθφο, παξά ην φηη σο είδνο επηρεηξεί 

κεηαλαζηεχζεηο κεγάιεο εκβέιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη 

νη ζειπθνί πηγθνπίλνη θαίλεηαη λα κέλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε ζάιαζζα απ’ φηη νη 

αξζεληθνί, αιιά φινη δεπγαξψλνπλ μαλά κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ζπληξφθνπο ηνπο κεηά ηνλ 

ρεηκψλα. Απηφ αθξηβψο καο δείρλεη φηη ηα δεπγάξηα ησλ απνδεκεηηθψλ εηδψλ κπνξνχλ 

θάιιηζηα λα πεξλνχλ πεξηφδνπο δηαρσξηζκνχ αθφκε θαη ελ απνπζία θπιεηηθά θαζνξηζκέλσλ 

ζέζεσλ.         

 Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξείηαη θπξίσο φηη ηα αξζεληθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα 

δελ κεηαθηλνχληαη, ελψ ηα ζειπθά κεηαλαζηεχνπλ ζε ρακειφηεξα γεσγξαθηθά πιάηε. Γηα ηα 

κνλνγακηθά είδε έλαο ηέηνηνο δηαρσξηζκφο βαζηζκέλνο ζην θχιν απμάλεη ην ξίζθν ηεο 

απνηπρίαο επαλέλσζεο ησλ ζπληξφθσλ ζηελ επηθείκελε αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν. Η κειέηε 

ησλ Thiebot θαη άιισλ (2015) έρεη δείμεη φηη παξφιν πνπ ηα ζειπθά δηαζθνξπίδνληαη ζε πην 

επξεία πεξηνρή απφ ηα αξζεληθά, ηδηαίηεξα ζηα βφξεηα, ππάξρεη ζεκαληηθή αιιειεπηθάιπςε 

ηεο θαηαλνκήο ησλ δχν θχισλ θαη νη ζχληξνθνη ρσξίδνληαη ζε κεγάιε ρσξηθή θιίκαθα. 

 Εηεζίσο νη πηγθνπίλνη θαίλεηαη λα πεξλνχλ πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξφλν καδί. 

Σπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν νη ζχληξνθνη επαλελψλνληαη γηα πεξίπνπ 

20-30 εκέξεο (λπρζεκεξφλ) απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθηλνχλ λα εξσηνηξνπνχλ κέρξη λα 

γελλήζνπλ απγά, ζηε ζπλέρεηα 2-3 κέξεο θαηά ηελ εθθφιαςε θαη ηε λχρηα κφλν ζηε δηάξθεηα 

ηεο γαινπρίαο. Έηζη, ζπλνιηθά πεξλνχλ θαηά πξνζέγγηζε καδί θάηη παξαπάλσ απφ 70 εκέξεο 

ηνλ ρξφλν θαη κεηά πεξλνχλ ρσξηζηά ηνλ ρεηκψλα. Σπλεπψο, είλαη καδί ην 23% ηνπ εηήζηνπ 

θχθινπ. Η κεγάιε πίζηε ηνπο, ινηπφλ, δελ εμεγείηαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ πεξλνχλ καδί. 

Αληηζέησο, ην δηάζηεκα πνπ πεξλνχλ καδί βξίζθνληαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζηε θσιηά, 

φπνπ ε ζπλεξγαζία πνπ δηακνξθψλεη ηνλ δεζκφ ηνπ δεπγαξηνχ είλαη κεγάιε θαη πξνθαλψο 

επεξεάδεη ηελ δηαηήξεζε δεπγαξψκαηνο. Απφ απηή ηελ άπνςε, πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε 

φηη ηα είδε ησλ πηγθνπίλσλ πνπ δε ρηίδνπλ θσιηά είλαη ιηγφηεξν πηζηά θαη ζπλεπψο 

θαηαιήγνπκε ζην φηη ε δεκηνπξγία θσιηάο απνηειεί, επίζεο, κηα θαίξηα ζπλήζεηα ζηε 

ξχζκηζε ηεο κνλνγακίαο.         

 Επηπιένλ ε δεκηνπξγία θσιηάο παξνπζηάδεηαη σο ν βαζηθφο παξάγνληαο κνλνγακίαο 

θαη ζηα ζθαζάξηα austroplatypus incompertus, δηφηη ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Smith θαη άιισλ 

ε γνληθή κνλνγακία ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαίλεηαη λα έρεη εμειηρζεί πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο 

θάζηαο κε αλαπαξαγσγηθψλ εθ' φξνπ δσήο εξγαηψλ. Ο Smith επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο φηη ε 

κνλνγακία θαη ε ζρέζε αδειθψλ είλαη ζπλζήθεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εμέιημε απηήο ηεο 

θάζηαο. Ωζηφζν, ην ζηαζεξά καθξνπξφζεζκν θψιηαζκα ζε επθαιχπηνπο είλαη απηφ πνπ 

παξέρεη ηνλ παξάγνληα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επηινγήο γηα κνλίκσο ζηείξνπο εξγάηεο κεηά 

απφ απζηεξή κνλνγακία θαη απνζήθεπζε ζπέξκαηνο εθ φξνπ δσήο, ηα νπνία έρνπλ εδξαησζεί 

ζηε γελεαινγία απηνχ ηνπ είδνπο
12

. 

                                                             
10  όπωσ υποςτθρίηει ο Lack κατά τον Maness 
11

 μικρόσ πιγκουίνοσ με κιτρινωπό λοφίο που ηει ςτουσ υποανταρκτικοφσ παράκτιουσ βράχουσ ςτουσ οποίουσ 
ανεβαίνει πθδώντασ από βράχο ςε βράχο 
12  κουρκουλιονίδεσ κολεόπτερα 
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Δυςανάλογο ποςοςτό φφλου & διακεςιμότθτα ςυντρόφου 
 

Η κνλνγακία έρεη πξνηαζεί φηη πξνθχπηεη αλ ε ρακειή δηαζεζηκφηεηα ζπληξφθνπ 

(ιφγσ πεξηνξηζκνχ ησλ νηθνηφπσλ, ρακεινχ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο, ρακειήο 

θηλεηηθφηεηαο, εδαθηθφηεηαο ή κε επηθαιππηφκελσλ πεξηνρψλ) θαζηζηά θξνληκφηεξε ηελ 

παξακνλή κε έλαλ ζχληξνθν παξά ηε θπγή θαη ηελ αλαδήηεζε λένπ
13

.   

 Μειέηε ησλ Maness θαη Anderson ζε πιεζπζκφ πηελψλ ηνπ είδνπο sula granti ζηα 

Γθαιαπάγθνο, ε νπνία ζηφρεπε ζην λα εμεηάζεη ηνλ ξφιν ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο αλαινγίαο 

θχινπ θαη ηνπ θφζηνπο αλαπαξαγσγήο ζην ζχζηεκα δεπγαξψκαηνο έδεημε ζηαζεξή αξζεληθή 

πιεηνςεθία θαη απηή ε κεξνιεπηηθή αλαινγία ησλ αξζεληθψλ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη 

θαίξην ιφγν ζην ζχζηεκα αλαπαξαγσγήο ησλ πηελψλ sula granti. Τα sula granti είλαη 

θνηλσληθψο κνλνγακηθά πνπιηά κε ακθηγνληθή θξνληίδα ε νπνία παξέρεηαη ηζνκεξψο θαη απφ 

ηνπο δχν γνλείο ζε ζεκείν πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ην θφζηνο αλαπαξαγσγήο ζε απηφ ην είδνο 

είλαη ίζν θαη γηα ηα δχν θχια. Τφζν νη κεηέξεο φζν θαη νη παηέξεο επηβαξχλνληαη κε 

παξφκνην θφζηνο επηβίσζεο απφ ηελ αλαπαξαγσγή θαηά ηε δηάξθεηα αλαηξνθήο θαη ηα δχν 

θχια θαίλεηαη φηη ράλνπλ παξφκνηεο πνζφηεηεο κάδαο.     

 Τν γεγνλφο φηη ηα αξζεληθά είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηα ζειπθά, φκσο, θαζνξίδεη 

ην φιν αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ησλ ελ ιφγσ πνπιηψλ. Δηαπηζηψζεθε φηη ηα ζειπθά sula 

granti εθφζνλ βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε επί ηεο νπζίαο ιφγσ ηεο αθζνλίαο επηινγψλ 

ζπληξφθνπ θαηαιήγνπλ λα επηιέγνπλ ηα αξζεληθά «πςειήο πνηφηεηαο», δειαδή απηά πνπ 

θαίλεηαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο αλαπαξαγσγηθήο επηηπρίαο.  Ωζηφζν, επεηδή 

δηαπηζηψζεθε φηη κεηά απφ έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα αξζεληθά παξά ηηο 

αλαπαξαγσγηθέο ηνπο επηηπρίεο παξνπζίαδαλ απνηπρίεο πεξίπνπ ην 38% ησλ πηελψλ ρψξηδαλ. 

Τα ζειπθά sula granti θαίλεηαη φηη απφ απηφλ ηνλ κεγάιν πιεζπζκφ αξζεληθψλ, ν νπνίνο 

κηαο θαη είλαη δπζαλάινγνο ησλ ζειπθψλ δεκηνπξγεί απηνκάησο αξζεληθά ηα νπνία πάληα 

“πεξηζζεχνπλ” θαη είλαη κε αλαπαξαγσγηθά γηα αξθεηέο αλαπαξαγσγηθέο πεξηφδνπο, 

αληαιιάζζνπλ έλαλ εμαληιεκέλν ζχληξνθν κε έλα αξζεληθφ πνπ δελ έρεη αλαπαξαρζεί 

πξφζθαηα. Τα ζειπθά ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε ζηξαηεγηθή εθκεηαιιεχνληαη ην θαζεζηψο 

ηνπο σο ην πεξηνξηζκέλν αξηζκεηηθά θχιν θαη σο ην κεγαιχηεξν θχιν
14

 θαη ζπλεπψο 

ειέγρνπλ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ζηφρν λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε γνληθή 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο. Ιδαληθά έλα ζειπθφ sula granti ζα πξέπεη λα αιιάμεη 

ζχληξνθν πξηλ αξρίζεη λα θζίλεη ε απφδνζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπληξφθνπ γηα λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπ επηηπρία. Επνκέλσο, νη Maness θαη Anderson 

παξαηήξεζαλ φηη ηα ζειπθά sula granti αλαπαξάγνληαη πάληνηε ελψ ηα αξζεληθά 

αλαθπθιψλνληαη απφ ηε κία αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν ζηελ άιιε θαη αλαπαξάγνληαη 

πεξηζηξνθηθά.          

 Ωζηφζν, αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ε δηαζεζηκφηεηα ζπληξφθνπ δελ απνηειεί 

θαηαιπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εμήγεζε ηεο κνλνγακίαο ζε φια ηα είδε. Σπγθεθξηκέλα, απηφ 

ηζρχεη γηα ηα ςάξηα, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί φηη δχν είδε ηππνθάκπσλ ηα hippocampus 

                                                             
13

 ςφμφωνα με τουσ Barlow, Whiteman & Côté, Kokko & Rankin κατά τθν Kvarnemo 
14 είναι 16% βαρφτερα 
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abdominalis θαη ηα hippocampus guttulatus είλαη πάληνηε κνλνγακηθά θαη φηαλ ε 

δηαζεζηκφηεηα ζπληξφθνπ είλαη πςειή θαη φηαλ είλαη πεξηνξηζκέλε
15

. 

 

Χρονικοί περιοριςμοί & ςυγχρονιςμόσ των αναπαραγωγικϊν 

κφκλων των κθλυκϊν 

 
Οη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξφε ζηα κνηίβα 

δεπγαξψκαηνο. Ο ζπγρξνληζκφο αλαπαξαγσγήο είλαη αλακελφκελν λα κεηψζεη ηελ 

πηζαλφηεηα πνιιαπιψλ ζπληξφθσλ θαη λα πξνάγεη ηελ κνλαλδξία/κνλνγπλία, ελψ ε πςειή 

ρξνληθή δηαζπνξά ηεο αλαπαξαγσγήο απφ ην αληίζεην θχιν λα πξνάγεη ηελ 

πνιπαλδξία/πνιπγπλία
16

.        

 Ωζηφζν ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζε δχν κνλνγακηθά είδε, ζηνπο κίθξσηνπο
17

  ε 

κνλνγακία δελ ζρεηηδφηαλ κε ηνλ ζπγρξνληζκφ ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ζηνπο ηππφθακπνπο h. 

whitei ε αλαπαξαγσγή ήηαλ πεξηζζφηεξν αζχγρξνλε, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε 

αζχγρξνλε αλαπαξαγσγή θαη φρη ε ζχγρξνλε πξνάγεη ηε κνλνγακία πηζαλφλ κεηψλνληαο ηνλ 

αξηζκψλ ελαιιαθηηθψλ ζπληξφθσλ πνπ είλαη έηνηκνη λα αλαπαξάγνληαη ηε δεδνκέλε 

ζηηγκή
18

.            

 Μηα παξαδνζηαθή ππφζεζε γηα ηελ εμήγεζε ηεο εμέιημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

κνλνγακίαο ζηα πξσηεχνληα πξνηείλεη φηη ε κνλνγακία είλαη έλα πξνεπηιεγκέλν θνηλσληθφ 

ζχζηεκα πνπ επηβιήζεθε ζηα αξζεληθά φηαλ ε ρσξηθή ή ρξνληθή θαηαλνκή ησλ ζειπθψλ 

θαζηζηνχζε δχζθνιν γηα ηα αξζεληθά λα ππεξαζπίδνληαη ηαπηφρξνλα ηελ πξφζβαζε ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ εξσηηθνχο ζπληξφθνπο. Σε απηφ ην ζεσξεηηθφ πιάηζην έρεη πξνηαζεί 

απφ ηνλ Duque θαη άιινπο φηη ε θνηλσληθή κνλνγακία κπνξεί λα πξνθχςεη αλ ηα ζειπθά 

παξνπζηάδνπλ ηαπηφρξνλνπο αλαπαξαγσγηθνχο θχθινπο, νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζειπθψλ πνπ κπνξεί λα γνληκνπνηήζεη έλα αξζεληθφ. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία νη θχθινη δελ είλαη ηαπηφρξνλνη, είλαη πηζαλφ φηη ζηα θνηλσληθψο κνλνγακηθά είδε 

κε εληαηηθή θξνληίδα θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο ακελφξξνηαο κεηά ηνλ 

ηνθεηφ δεκηνπξγεί κία πνιιή ζχληνκε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα ζειπθά είλαη δεθηηθά. 

 Μειέηε ησλ Duque θαη άιισλ (2011) ζε κατκνχδεο aotus azarai έδεημε φηη ηα ζειπθά 

απηνχ ηνπ είδνπο κπνξνχλ λα πεξηνξίδνπλ πεξαηηέξσ ηηο επθαηξίεο ησλ αξζεληθψλ κε ηα 

ζρεηηθά πςειά επίπεδα επηζεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ζειπθψλ πνπ πηζαλφλ απνηξέπνπλ άιια 

αλαπαξαγσγηθά ζειπθά λα κπνπλ ζηελ νκάδα. Επηπιένλ, ηα ζειπθά κπνξνχλ λα κεηψλνπλ 

ηηο επθαηξίεο ησλ αξζεληθψλ λα αλαδεηνχλ άιια ζειπθά, δεηψληαο κηα ζρεηηθά 

παξαηεηακέλε κνλνγακία πξηλ ην δεπγάξσκα, θαζψο θαη κε ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ 

αλαπαξαγσγηθψλ ηνπο θχθισλ κε άιια ζειπθά. Η πηζαλή θαηαζηνιή ησλ σνζεθψλ ησλ 

ζειπθψλ κειψλ ηελ νκάδαο, ν ζπγρξνληζκφο ησλ αλαπαξαγσγηθψλ θχθισλ ησλ ζειπθψλ, ε 

απαίηεζε ηεο παξαηεηακέλεο εξσηνηξνπίαο θαη ε επηζεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζειπθψλ 

                                                             
15 Kvarnemo 
16

 Emlen & Oring, Knowlton, Shuster & Wade κατά τθν C. Kvarnemo 
17

 microtus ochrogaster 
18 Vincent et al. ςφμφωνα με τθν Kvarnemo 
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κπνξνχλ λα πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ αξζεληθψλ ζε πνιιά ζειπθά, πξνσζψληαο θαηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν έλα κνλνγακηθφ ζχζηεκα. 

 

Γενετικι vs ςυμπεριφορικι ςυμβατότθτα 
 

Οξηζκέλα είδε δηαθέξνπλ νπζησδψο ζην πνην άηνκν ηνπ είδνπο ηνπο ζεσξνχλ 

ειθπζηηθφ θαη άξα πηζαλφ ζχληξνθν. Απηή ε δηαθνξά έρεη ηππηθά εξκελεπζεί σο “επηινγή 

ζπληξφθνπ κε βάζε ηε ζπκβαηφηεηα”. Σε πνιιά δψα νξηζκέλνη ζπλδπαζκνί γνλέσλ 

παξάγνπλ απνγφλνπο κε θαιχηεξε θπζηθή θαηάζηαζε απφ άιινπο, πηζαλφηαηα εμαηηίαο 

δηαθνξψλ ζηε ζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηα γνληδηψκαηα ησλ δχν γνλέσλ
19

. Παξά ην γεγνλφο 

φηη απηή ε επίδξαζε ζα έπξεπε λα θαζηζηά ηα δψα ηθαλά λα απνθχγνπλ ην δεπγάξσκα κε κε 

ζπκβαηφ ηαίξη ε επηινγή ζπληξφθνπ κε απηά ηα θξηηήξηα είλαη ζπάληα.   

 Σε κειέηε
20

 πνπ έγηλε ζε πηηζηισηνχο ζπίλνπο
21

 βξέζεθε φηη ηα δεπγάξηα πνπ ήηαλ 

καδί απφ ειεχζεξε επηινγή παξνπζίαζαλ 37% πςειφηεξε αλαπαξαγσγηθή επηηπρία θαη θαηά 

45% κεγαιχηεξε θπζηθή θαηάζηαζε ζπγθξηηηθά κε ηα δεπγάξηα πνπ αλαγθάζηεθαλ λα 

δεπγαξψζνπλ κε έλα ηπραία θαζνξηζκέλν ηαίξη. Τα δεπγάξηα ζηα νπνία είρε απιψο αλαηεζεί 

έλαο ζχληξνθνο θαη δελ ηνλ είραλ επηιέμεη ππέθεξαλ απφ απμεκέλε απνηπρία ζηε 

γνληκνπνίεζε ησλ απγψλ θαη απφ απμεκέλε ζλεζηκφηεηα θαηά ηελ εθθφιαςε ηνπ απγνχ. Σηα 

ζειπθά παξαηεξήζεθε κεησκέλε εηνηκφηεηα λα ζπλεπξεζνχλ κε ηνλ θαζνξηζκέλν ζχληξνθν 

ελψ ηα αξζεληθά ζε απηά ηα δεπγάξηα παξνπζίαζαλ κεησκέλε παηξηθή θξνληίδα θαη 

απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ζην λα εξσηνηξνπνχλ κε άιια ζειπθά.    

 Τα παξαπάλσ επξήκαηα ζπγθιηλνπλ ζην φηη νη πηηζηισηνί ζπίλνη δηαιέγνπλ ζχληξνθν 

κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξηθή ζπκβαηφηεηα. Αληηζέησο, θαίλεηαη φηη ηα ελ ιφγσ πηελά δελ 

έρνπλ αλαπηχμεη κεραληζκφ ν νπνίνο ζα ηνπο επέηξεπε λα επηιέγνπλ ζχληξνθν κε ηνλ νπνίν 

ζα κπνξνχζαλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην πνζνζηφ ηεο εκβξπτθήο ζλεζηκφηεηαο. Σπλεπψο, 

ππεξηζρχεη ε επηινγή ζπληξφθνπ κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξηθή θαη φρη ηε γελεηηθή 

ζπκβαηφηεηα ζηνπο πηηζηισηνχο ζπίλνπο. 

 

Εδαφικότθτα 
 

Η εδαθηθφηεηα απνηειεί έλαλ αθφκε βνεζεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε θαη ηελ 

εμέιημε ηεο κνλνγακίαο ζε έλα είδνο. Η εμήγεζε γηα απηφ είλαη ζρεηηθά απιή. Όηαλ έλα είδνο 

πξέπεη λα πξνζηαηεχζεη ηελ πεξηνρή ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα επηηχρεη αλαπαξαγσγηθά είλαη 

επθνιφηεξν λα επηηεπρζνχλ θαη νη δχν ζηφρνη ζε ζπλεξγαζία κε έλα αθφκε άηνκν, γεγνλφο 

πνπ πξνάγεη ηελ κνλνγακία.        

 Καηά ηνλ Bull (2000) ε εδαθηθή ζπκπεξηθνξά ζηηο ζαχξεο ζπγθεθξηκέλα κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κνλνγακία. Σε κεξηθά είδε ζαχξαο ηα αξζεληθά ππεξαζπίδνληαη κηα πεξηνρή ζε 

                                                             
19  Tregenza & Wedell, Evans & Marshall, Puurtinen, Ketola & Kotiaho κατά τθν Kvarnemo 
20

  Ihle 
21

  taeniopygia guttata: κοινωνικώσ μονογαμικό είδοσ με αμφιγονικι φροντίδα που ηευγαρώνει εφ' όρου ηωισ 
και τα κθλυκά παρουςιάηουν πολφ ςυγκεκριμζνεσ προτιμιςεισ ςε ότι αφορά ςτθν επιλογι ςυντρόφου 
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ζπλεξγαζία κε κνλάρα έλα ζειπθφ (κνλνγακία). Απηφ πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ην εχξνο κίαο επηθξάηεηαο ζειπθνχ είλαη ηφζν κεγάιν φζν κπνξεί λα ππεξαζπηζηεί έλα 

αξζεληθφ θαη νθείιεηαη φρη κφλν ζηελ εδαθηθφηεηα αιιά θαη ζηε θχιαμε ζπληξφθνπ, ε νπνία 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

 

Ηλικία 
 

Μειέηε ηνπ Sandri ζε θιακίλγθν πνπ δνχζαλ ζε αηρκαισζία ζπγθιίλεη ζην φηη έλαο 

αθφκε παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα ζπληειεί ζεκαληηθά ζηε κνλνγακία είλαη ε ειηθία. Σηα 

θιακίλγθν (phoenicopterus roseus) ζπγθεθξηκέλα ε επηηπρία αλαπαξαγσγήο κεηψλεηαη φζν 

απμάλεηαη ε ειηθία θαη επηπιένλ παξαηεξήζεθε φηη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ δεζκψλ δεχγνπο 

δελ δηαδξακαηίδεη ξφιν ε επηηπρεκέλε αλαπαξαγσγή (απφθηεζε λενζζνχ έλαληη ησλ 

πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ην απγφ δελ εθθνιάθζεθε) αιιά ε εκπεηξία ζηελ σνηνθία ηνπ 

δψνπ. Γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ζε πεξηπηψζεηο επηηπρεκέλεο αλαπαξαγσγήο θαη έπεηηα 

απνηπρίαο (δειαδή απγφ πνπ δελ εθθνιάθζεθε) ην δεπγάξη παξέκεηλε καδί δηαηεξψληαο ηνλ 

κνλνγακηθφ ηνπ δεζκφ. 

 

Μάηα όρχεων 
 

Μειέηε ηεο Baker θαη άιισλ ζε ζρέζε κε ηε κάδα ησλ φξρεσλ ησλ πηελψλ θαηαιήγεη 

ζην φηη είλαη πεξηνξηζκέλε ε θαηεπζπληήξηα εμέιημε ζηε κάδα φξρεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηζηνξίαο εμέιημεο ησλ ζπνλδπισηψλ. Μφλν ζηα πηελά, ηαρείεο αιιαγέο ζηε κάδα ησλ φξρεσλ 

έρνπλ επηθέξεη κηθξφηεξε κάδα φξρεσλ ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα δεπγαξψκαηνο φπνπ ν 

αληαγσληζκφο έρεη ππάξμεη ρακειφηεξνο, ζηελ κνλνγακία. Δελ παξαηεξήζεθε ηέηνηα 

ζπζρέηηζε ζε θακία άιιε νκάδα ζπνλδπισηψλ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη κεηά ηελ αξρηθή 

αχμεζε ζην κέγεζνο πνπ ζρεηίδεηαη κε  ηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο πνιπαλδξίαο, δελ ππάξρεη 

ηζρπξή πίεζε ζηα θνηλσληθψο πνιχαλδξα είδε πνπ νδεγνχλ ζε ζπλερείο απμήζεηο. Απηή ε 

έιιεηςε ζπλερνχο πξνζαξκνγήο ππνδειψλεη φηη δελ ππάξρνπλ απμαλφκελα επίπεδα ζηνλ 

αληαγσληζκφ ζπέξκαηνο κεηαμχ ησλ νκάδσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Επηπξνζζέησο, ε 

“αζπκθσλία” ζηελ εμέιημε ηεο κάδαο φξρεσλ ησλ θνηλσληθψο πνιχαλδξσλ ζπνλδπισηψλ 

ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πνιπαλδξίαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα 

δηάθνξα είδε. Πνιπαλδξία θαηά ηελ νπνία έλα ζειπθφ παξάγεη έλαλ κφλν απφγνλν κεηά ην 

δεπγάξσκα κε πνιιαπιά αξζεληθά ζα πξνέβιεπε πνιχ πςειά επίπεδα αληαγσληζκνχ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ, ελψ ε δηαδνρηθή πνιπαλδξία θαηά ηελ νπνία έλα ζειπθφ παξάγεη έλαλ 

απφγνλν κε πνιιαπιά αξζεληθά ην έλα κεηά ην άιιν ελδερνκέλσο λα πξνβιέπεη ζρεηηθά 

κηθξφηεξα – αλ θαη ν αληαγσληζκφο ζπέξκαηνο κπνξεί αθφκε λα είλαη πνιχ πςειφο ζε απηά 

ηα είδε ιφγσ ηεο απνζήθεπζεο ζπεξκαηνδσαξίσλ
22

.     

 Σπλεπψο, ην θνηλσληθφ ζχζηεκα δεπγαξψκαηνο εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα πιαίζην 

γηα ην κέγεζνο ηνπ ζρεηηθνχ αληαγσληζκνχ ζπέξκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα είδε. Η 

θνηλσληθή κνλνγακία δελ εμαιείθεη ζαθψο ηνλ αληαγσληζκφ ζπέξκαηνο, αιιά ππάξρνπλ 

ιηγφηεξα πεξηζψξηα αληαγσληζκνχ ζπέξκαηνο ελ ζπγθξίζεη κε ηελ θνηλσληθή πνιπαλδξία. 

                                                             
22 Møller, Oring et al. κατά τθν Baker et al. 
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Απηφ έρεη απνδεηρζεί ζηα ζειαζηηθά φπνπ ηα θνηλσληθψο κνλνγακηθά είδε έρνπλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξα πνζνζηά πνιιαπιήο παηξφηεηαο ζπγθξηηηθά κε θνηλσληθά ζπζηήκαηα κε 

πνιιαπιά αξζεληθά. Η θνηλσληθφηεηα θαη ην ζχζηεκα δεπγαξψκαηνο ζπλδένληαη, επηπιένλ, 

ζηελά κε ηελ χπαξμε πνιιαπινχ δεπγαξψκαηνο ζηα ζειπθά πηελά. Δηαθξηηηθά θνηλσληθά 

ζπζηήκαηα δεπγαξψκαηνο έρνπλ δηαηεξεζεί κε ηελ εμειηθηηθή έλλνηα θαη ζπλδένληαη 

επαλεηιεκκέλσο κε ην κέγεζνο ησλ φξρεσλ ζε πνιιέο νκάδεο δψσλ. Τν γεγνλφο φηη ππάξρεη 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο γελεηηθέο κεηξήζεηο πνιιαπιήο παηξφηεηαο θαη ηνπ 

κεγέζνπο ησλ φξρεσλ ζηα ζπνλδπισηά θαζηζηά αδχλαηε ηελ πηζαλφηεηα ην θνηλσληθφ 

ζχζηεκα δεπγαξψκαηνο λα κελ παξέρεη θακία πιεξνθνξία γηα ηε ζρεηηθή πνζφηεηα 

αληαγσληζκνχ ζπέξκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα είδε. 

 

 

 

Εθηφο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνάγνπλ ηε κνλνγακία ππάξρνπλ θαη νη ζπλέπεηεο 

πνπ αθνινπζνχλ ηεο κνλνγακίαο, νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη φηη επεξεάδεηαη ε 

θνηλσληθή νξγάλσζε, ν αιηξνπηζκφο θαη ε ζπλεξγαζία θαη φηη επέξρεηαη επηινγή ζπληξφθνπ 

πξηλ απφ ην δεπγάξσκα.        

 Σχκθσλα κε ηελ Kvarnemo ε ακνηβαία κνλνγακία θαη ε κνλαλδξία έρεη ππνζηεξηρζεί 

φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ηνπ αιηξνπηζκνχ θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Σηε δηά βίνπ κνλνγακία (ή κνλαλδξία) δηαηεξείηαη πςειή ζπγγέλεηα κεηαμχ 

ησλ απνγφλσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Αλ ινηπφλ έλα άηνκν ζπγγελεχεη εμ ίζνπ κε ηνλ 

αδειθφ θαη κε ηνλ απφγνλν, απηφ απηνκάησο ειαρηζηνπνηεί ηε ζχγθξνπζε ζην αλ ζα 

βνεζήζεη (ζηελ αλαηξνθή ησλ απνγφλσλ) ή αλ ζα αλαπαξαρζεί θαη θαη' επέθηαζε 

ειαρηζηνπνηνχληαη θαη νη ζεμνπαιηθέο ζπγθξνχζεηο.     

 Επηπξνζζέησο, ζε πεξίπησζε φπνπ ε αλαπαξαγσγηθή κνλνγακία έρεη ήδε αλαπηπρζεί 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα επεξεάζεη ηελ αλάγθε γηα επηινγή ζπληξφθνπ πξηλ ην δεπγάξσκα. Έηζη, 

είδε πνπ παξνπζηάδνπλ αλαπαξαγσγηθή κνλαλδξία ή/θαη κνλνγπλία πξέπεη λα επελδχζνπλ ζε 

κηα πην πξνζεθηηθή επηινγή ζπληξφθνπ ζπγθξηηηθά κε είδε πνπ κπνξνχλ λα δηνξζψζνπλ κία 

“θαθή” επηινγή ζπληξφθνπ κεηά ην δεπγάξσκα κέζσ ηεο πνιπγπλίαο/πνιπαλδξίαο.

 Σπλνςίδνληαο, φζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηε κνλνγακία πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο δηαπηζηψλεηαη δηρνγλσκία ζηε βηβιηνγξαθία ζε ζρέζε 

κε ην αλ απνηεινχλ φλησο αηηίεο ή ζπλέπεηεο ηεο κνλνγακίαο. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΜΟΝΟΓΑΜΙΑ 

 

Σην παξφλ θεθάιαην ζηφρνο είλαη λα αλαιχζνπκε ηε βηνινγία ηεο κνλνγακίαο, 

ξίρλνληαο θσο ζηνπο εγθεθαιηθνχο κεραληζκνχο θαη ζηηο νπζίεο νη νπνίεο θαίλεηαη λα 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ κνλνγακηθψλ νξγαληζκψλ.    

 Αξρηθά, ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηελ “νπζία-θιεηδί” ηεο κνλνγακίαο, ζηελ 

σθπηνθίλε θαη έπεηηα ζηελ αγγεηνπηεζίλε θαη ζην ρξσκφζσκα 4QTL,ζηελ ηεζηνζηεξφλε, ην 

πνιππεπηίδην VIP θαη ηνπο ππνδνρείο VPAC θαζψο επίζεο θαη ζε πεξηνρέο φπσο ν 

πξνκεησπηαίνο θινηφο, ν επηθιηλήο ππξήλαο, ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα θαη ην ζχζηεκα 

αληακνηβήο, εθφζνλ ζηφρνο είλαη λα γίλεη θαηαλνεηή ε βηνινγία θαη ε λεπξνελδνθξηλνινγία 

ηεο κνλνγακίαο 

 

 

 

Ωκυτοκίνθ 
 

Η σθπηνθίλε είλαη κία πεπηηδηθή νξκφλε πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη εκπιέθεηαη ζηνλ 

δεζκφ δεχγνπο θαη ζηελ θνηλσληθή κλήκε
23

. Η σθπηνθίλε είλαη έλα ελλεαπεπηίδην ησλ 

ζειαζηηθψλ ην νπνίν ξπζκίδεη κία ζεηξά θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ηεο δέζκεπζεο ηνπ δεπγαξηνχ, ηεο επηζεηηθφηεηαο, ηεο γνληθήο θξνληίδαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αλαγλψξηζεο
24

. Επηπιένλ, εκπιέθεηαη θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ απνθάζεσλ δεπγαξψκαηνο 

θαη ηαθηηθψλ
25

. Ωζηφζν, πέξα απφ ηνλ πξνζθάησο απνδεδεηγκέλν ξφιν ηεο ζηελ 

θνηλσληθφηεηα, ζηελ εκπηζηνζχλε, ζηελ ζπκπεξηθνξά δεπγαξψκαηνο θαη ζηελ αγάπε
26

, ε 

σθπηνθίλε απνηεινχζε αληηθείκελν κειέηεο ζην πιαίζην ηεο ζπκπεξηθνξηθήο κάζεζεο
27

 θαη 

θπξίσο ζηνλ ξφιν ηεο ζε ζρέζε κε ηελ κλήκε, θαζψο ε σθπηνθίλε ζηνλ ηππφθακπν θαίλεηαη 

φηη επεξεάδεη ηελ ρσξηθή κάζεζε. Η κειέηε ηνπ Rice θαη άιισλ (2017) ζε δνθηκέο ρσξηθήο 

κλήκεο ζε κίθξσηνπο (microtus ochrogaster) έδεημε φηη ηα αξζεληθά παξνπζίαδαλ 

αθξηβέζηεξε ρσξηθή κάζεζε θαη κλήκε απφ ηα ζειπθά θαη επίζεο φηη παξνπζίαζαλ 

ιηγφηεξνπο ππνδνρείο σθπηνθίλεο αλά θχηηαξν ζηηο πεξηνρέο ηνπ ηππνθάκπνπ πνπ εθθξάδνπλ 

ηνλ ππνδνρέα σθπηνθίλεο, γεγνλφο πνπ πξνηείλεη αλαζεψξεζε ηεο ηδέαο φηη νη θπιεηηθέο 

δηαθνξέο σο πξνο ηελ ρσξηθή κλήκε απνπζηάδνπλ ζηα κνλνκνξθηθά είδε θαη πνπ παξέρεη ηελ 

πξψηε απφδεημε φηη ε ππθλφηεηα ηνπ ππνδνρέα σθπηνθίλεο ζηνλ ηππφθακπν εκπιέθεηαη ζηε 

ξχζκηζε ηεο απφδνζεο ηεο ρσξηθήο κάζεζεο θαη κλήκεο.    

 Υπάξρνπλ ζαθείο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εηδψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ππνδνρείο ηεο 

σθπηνθίλεο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ αγσληζηψλ θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο σθπηνθίλεο αλάκεζα 

ζηα κνλνγακηθά θαη ζηα πνιπγακηθά είδε αξνπξαίσλ
28

. Υπάξρνπλ, επίζεο, ζαθείο θπιεηηθέο 

                                                             
23 κατά τον Carter ςφμφωνα με τον Snowdon 
24 Donaldson & Young κατά τουσ Rice et al. 
25 Ophir et al. κατά τουσ Rice et al. 
26

 Baumgartner et al., Ferguson et al., Kosfeld et al., Zeki κατά τουσ Rice et al. 
27

 de Weid, Muhlehalter et al. κατά τουσ Rice et al. 
28 Snowdon et al. 
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δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηνπο λεπξηθνχο κεραληζκνχο ηνπ δεζκνχ δεχγνπο ζηα κνλνγακηθά 

ζειπθά ηξσθηηθά πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε δηαθνξεηηθή επαηζζεζία ζηελ εμσγελή 

σθπηνθίλε ή/θαη ηε δηαθνξεηηθή απφθξηζε ηεο σθπηνθίλεο ζε ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα, ελψ 

ηα αξζεληθά θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη παξφκνηα απφ ηελ απφθξηζε ζην ζηελά ζπλδεκέλν 

πεπηίδην, αγγεηνπηεζίλε ηεο αξγηλίλεο
29

. Ωζηφζν, ιεπηνκεξείο κειέηεο ηεο θαηαλνκήο ηεο 

σθπηνθίλεο ζηα αλνζναληηδξαζηηθά λεπξηθά θχηηαξα θαη ζηηο ίλεο ηνπ εγθεθάινπ ηφζν 

ζηνπο θνηλσληθψο κνλνγακηθνχο κίθξσηνπο φζν θαη ζηηο καξκνδέηεο (callithrix jacchus) δελ 

δηαπίζησζαλ θπιεηηθέο δηαθνξέο
30

. Αθεηέξνπ, νη κεηξήζεηο ηεο πεξηθεξηθήο σθπηνθίλεο 

ηφζν ζηα πνιπγακηθά φζν θαη ζηα κνλνγακηθά είδε ηξσθηηθψλ θαηέγξαςαλ πςειφηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο ζηα ζειπθά
31

.         

 Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα επίπεδα σθπηνθίλεο επεξεάδνληαη απφ ηε ζεμνπαιηθή θαη 

πξνζθηιή ζπκπεξηθνξά. Πξνζθάησο δεπγαξσκέλνη κίθξσηνη θαη αζπξφινθνη ηακαξίλνη πνπ 

επηδίδνληαη ζε παξαηεηακέλε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδνπλ απμεκέλα επίπεδα 

ηεο πεξηθεξηθήο σθπηνθίλεο θαηά ηνλ νξγαζκφ (δηαπίζησζε πνπ αλαθέξεηαη θαη ζηα δχν 

θχια). Η απηηθή δηέγεξζε, φπσο ην καζάδ θαη ε αγθαιηά νδεγεί, επίζεο, ζε αλεβαζκέλα 

επίπεδα σθπηνθίλεο ηφζν ζε αλζξψπνπο φζν θαη ζε ηξσθηηθά, ελψ ε ελδνξηληθή ρνξήγεζε 

σθπηνθίλεο έρεη απνδεηρζεί φηη έρεη δηάθνξεο επηδξάζεηο ζηνπο αλζξψπνπο, φπσο ε απμεκέλε 

εκπηζηνζχλε θαη πξνζθφιιεζε. Οη Grewen et al αλαθέξνπλ απμεκέλε σθπηνθίλε θαη ζε 

άλδξεο θαη ζε γπλαίθεο πνπ ιακβάλνπλ κεγάιε ππνζηήξημε απφ ην ηαίξη ηνπο. Τα 

απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ, ζπλεπψο, φηη ε θπζηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ αθή θαη ζηελ 

ζεμνπαιηθή δηαθνξνπνίεζε καδί κε ηελ πνηφηεηα ζρέζεο κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αηνκηθή δηαθνξνπνίεζε ζηα επίπεδα ηεο σθπηνθίλεο. Αλαζηνιή ηεο σθπηνθίλεο ζηνπο 

πηηζηισηνχο ζπίλνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο ζπκβίσζεο θαηά νκάδεο θαη ηνπ 

δεζκνχ δεχγνπο, λα πεξηνξίζεη ην θνχξληαζκα θαη ηελ ηδηνθηεζία ηεο θσιηάο, θαζψο επίζεο 

θαη λα πξνθαιέζεη ππεξθαγία ζηα αξζεληθά
32

.       

 Η σθπηνθίλε πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ην λεπξνυπνθπζηθφ ζχζηεκα εκπιέθεηαη ζηε 

ξχζκηζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο θπζηνινγίαο ζηα ζειαζηηθά (εδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

ζπζηνιέο ηεο κήηξαο θαηά ηνλ ηνθεηφ θαη ε εμαγσγή γάιαθηνο θαηά ηε γαινπρία
33

). 

Επηπιένλ, ε σθπηνθίλε πνπ απειεπζεξψλεηαη ζηνλ εγθέθαιν ζπληνλίδεη ηελ έλαξμε ηεο 

κεηξηθήο αληαπφθξηζεο θαη ηνπ κεηξηθνχ δεζκνχ ηελ ψξα ηνπ ηνθεηνχ
34

. Πξφζθαηεο κειέηεο 

ζε αλζξψπνπο, δείρλνπλ φηη ε θεληξηθή σθπηνθίλε δηακνξθψλεη ηελ θνηλσληθή επίγλσζε, 

απμάλεη ηελ δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζχλε, ηε βιεκκαηηθή επαθή, ηελ αλαγλψξηζε πξνζψπσλ 

θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκπεξαίλεη θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα ηξίησλ κέζσ ησλ εθθξάζεσλ ηνπ 

πξνζψπνπ
35

. Σηνλ άλζξσπν, ε σθπηνθίλε απμάλεηαη ζην πιάζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο, ηεο εθζπεξκάησζεο θαη ηνπ νξγαζκνχ
36

. Απφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά 

ηα ηξσθηηθά, σθπηνθίλε θαίλεηαη λα απειεπζεξψλεηαη θαη ζηνλ ππνζάιακν ησλ αξζεληθψλ 

αξνπξαίσλ κεηά ην δεπγάξσκα, ελψ ζηνπο ζειπθνχο κίθξσηνπο έρεη απνδεηρζεί φηη νη 

                                                             
29

 κατά τουσ Carter, Insel & Shapiro, Lim & Young ςφμφωνα με τον Snowdon 
30

 Wang et al. κατά τον Snowdon 
31 Kramer et al. κατά τον Snowdon 
32 Seshadri 
33 Burbach et al. κατά τον Ross 
34

 Pedersen & Prange, Kendrick et al. κατά τον Ross 
35

 Kosfeld et al., Domes et al., Donaldson & Young, Guastella et al., Savaskan et al. κατά τον Ross 
36 Carmichael et al. κατά τον Ross 
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εμσθπηηαξηθέο ζπγθεληξψζεηο ηεο σθπηνθίλεο απμάλνληαη ζηνλ επηθιηλή ππξήλα θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπο κε αξζεληθά. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε γηα ηνπο κίθξσηνπο (microtus 

ochrogaster) ζπγθεθξηκέλα, φηη ε σθπηνθίλε ξπζκίδεη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνηίκεζεο 

ζπληξφθνπ θαη ηε γνληθή ζπκπεξηθνξά, κε ελεξγνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ ηεο σθπηνθίλεο 

ζηνλ επηθιελή ππξήλα ησλ ζειπθψλ. Παξάιιεια, ην δεπγάξσκα θαίλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηε 

δηακφξθσζε πξνηηκήζεσλ ζπληξφθνπ θαη ηηο σθπηνθηλν-αλνζναληηδξαζηηθέο ίλεο (πνπ έρνπλ 

πεξηγξαθεί ζηνπο κίθξσηνπο) ζηνλ επηθιηλή ππξήλα.     

 Ο ξφινο ηεο σθπηνθίλεο έρεη εδξαησζεί γηα ηελ αλάπηπμε καθξνρξφλησλ 

κνλνγακηθψλ δεζκψλ αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε δηαηήξεζε απηψλ ησλ δεζκψλ
37

. Έλαο αθφκε ξφινο ηεο σθπηνθίλεο είλαη ε 

ξχζκηζε ηεο επηιεθηηθήο επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο εδαθηθφηεηαο ζηα ηξσθηηθά, θαζψο επίζεο 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο θχιαμεο ζπληξφθνπ ζηα πξσηεχνληα. Σπγθεθξηκέλα απφ κειέηε πνπ 

έγηλε ζε καξκνδέηεο
38

 θαηά ηελ νπνία κειεηήζεθε ε αληίδξαζε ησλ δψσλ ζε πεξίπησζε 

πξφθιεζεο απφ εηζβνιέα θαη ρνξεγήζεθε σθπηνθίλε ζπλάγνληαη ηξεηο πηζαλνί ξφινη ηεο 

σθπηνθίλεο ζηηο καξκνδέηεο. Καηά ην πξψην ζελάξην, ε σθπηνθίλε εληζρχεη ηελ θνηλσληθή 

επαγξχπλεζε ηξνπνπνηψληαο ηελ επηιεθηηθή θνηλσληθή αληίιεςε θαη πξνζνρή απέλαληη ζε 

έλαλ εηζβνιέα, εθφζνλ είλαη πξνεγνπκέλσο γλσζηφ φηη ε σθπηνθίλε γεληθά πξνάγεη ηελ 

έθθξαζε ηεο θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη πξνζνρήο ζηνπο καθάθνπο θαη ζηνπο αλζξψπνπο
39

. 

Ελψ ην αλαπαξαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα ησλ καθάθσλ θαη ησλ καξκνδεηψλ δελ είλαη 

αλάινγα, θαη ηα δπν είδε εκπιέθνληαη επηιεθηηθά ζε θνηλσληθή επαγξχπλεζε γηα λα 

κεηψζνπλ ηελ εκθάληζε επηζεηηθψλ ζπλαληήζεσλ πνπ ζα ηνπο θνζηίζνπλ, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη ε ηνκή ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

σθπηνθίλεο ξπζκίδνπλ απφ θνηλνχ ηηο αληηδξάζεηο πξνο ηνπο εηζβνιείο ηνπ ίδηνπ θχινπ ζηηο 

καξκνδέηεο. Η δεχηεξε πηζαλφηεηα είλαη φηη ε σθπηνθίλε εληζρχεη ηηο έκθπηεο κεξνιεςίεο 

εληφο θαη εθηφο νκάδαο κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο θαη ηεο 

επηιεθηηθήο επηζεηηθφηεηαο. Δεδνκέλνπ φηη ε σθπηνθίλε εκπιέθεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο 

θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο κπνξεί λα ξπζκίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή δηάθξηζε αλάκεζα 

ζην κέινο ηνπ δεπγαξηνχ θαη ζε έλαλ μέλν ηνπ ίδηνπ θχινπ
40

. Τέινο, είλαη πηζαλφ φηη ε 

σθπηνθίλε κεηψλεη ηελ έθθξαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ εηζβνιέα φηαλ είλαη κεηνλεθηηθή 

θαη ηελ απμάλεη φηαλ είλαη ζπκθέξνπζα. Η σθπηνθίλε κπνξεί λα κεηαηνπίζεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πξνζηαζίαο πφξσλ  ζηηο καξκνδέηεο ζε θνηλσληθφ πιαίζην. Ελδερνκέλσο, 

απνηειεί κεηνλέθηεκα γηα ηηο καξκνδέηεο λα εκπιαθνχλ επηζεηηθά κε έλαλ εηζβνιέα ηνπ ίδηνπ 

θχινπ κφλεο εμαηηίαο ηνπ ξίζθνπ ηξαπκαηηζκνχ/ζαλάηνπ φηαλ ν πην ζεκαληηθφο ηνπο 

“πφξνο”, ην ηαίξη ηνπο, απνπζηάδεη, ελψ πιενλέθηεκα λα εκπιαθνχλ επηζεηηθά κε έλαλ 

εηζβνιέα ηνπ ίδηνπ θχινπ φηαλ ην ηαίξη ηνπο είλαη παξφλ σο κέζν απνηξνπήο ρσξηζκνχ ή/θαη 

απηζηίαο.          

 Σπλνςίδνληαο, ε σθπηνθίλε θαίλεηαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκπεξηθνξηθή ζηξαηεγηθή 

απνθπγήο αιιειεπηδξάζεσλ κε έλαλ ζεμνπαιηθφ αληίπαιν ζηηο καξκνδέηεο φηαλ ην ηαίξη 

απνπζηάδεη θαη λα ηελ εληζρχεη φηαλ είλαη παξφλ, δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε ξχζκηζε 

ζπκπεξηθνξάο πνπ νδεγεί ζηε θχιαμε ζπληξφθνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηελ 

                                                             
37 Lieberwirth & Wang, Young et al. κατά τον Cavanaugh 
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 Cavanaugh et al. 
39

 Bartz et al., Chang et al., Guastella et al., Putnam et al. κατά τον Cavanaugh 
40 Domes et al., Ferguson et al.,  Petrovic et al., Samuelsen & Meredith κατά τον Cavanaugh 
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έθθξαζε ηεο θνηλσληθφηεηαο ζε εδαθηθά πιαίζηα θαη ζε πιαίζηα θχιαμεο ζπληξφθνπ. Σε 

πεξηπηψζεηο εηζβνιέα εληζρχεη ηελ απνθπγή ηνπ ζε εδαθηθφ πιαίζην ελψ ζην πιαίζην ηεο 

θχιαμεο ζπληξφθνπ εληζρχεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εηζβνιέα. Ελ θαηαθιείδη, ην ζχζηεκα 

σθπηνθίλεο θαη ην θνηλσληθφ πιαίζην επεξεάδνπλ απφ θνηλνχ ηηο ζπκπεξηθνξηθέο θαη 

θπζηνινγηθέο αληαπνθξίζεηο ζε κηα πηζαλή πξφθιεζε απφ εηζβνιέα ζηηο καξκνδέηεο. 

 

Αγγειοπιεςίνθ & χρωμόςωμα 4QTL 
 

Έλα ηδηαηηέξσο κεηαβιεηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γνληθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε 

θξνληίδα ησλ κηθξψλ απφ ηνπο παηέξεο ηνπο, πξάγκα ην νπνίν ζπκβαίλεη πνιχ ζπρλφηεξα θαη 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ  ζηα κνλνγακηθά είδε απφ φηη ζηα πνιπγακηθά
41

. Η γνληθή θξνληίδα 

πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν κία ζεηξά απφ ζπκπεξηθνξέο νη βαζηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο 

είλαη ε αλάθηεζε ηξνθήο, ην θνπινχξηαζκα, ν ζειαζκφο, ε πεξηπνίεζε ησλ κηθξψλ θαη ην 

ρηίζηκν ηεο θσιηάο ην νπνίν ζπρλά μεθηλάεη ή/θαη εληζρχεηαη απφ ηε γέλλεζε ησλ λενγλψλ.

 Έρεη απνδεηρζεί φηη δχν ζπγγεληθά είδε πνληηθηψλ ηα peromyscus polionotus θαη 

peromyscus maniculatus έρνπλ κεγάιεο θαη θιεξνλνκνχκελεο δηαθνξέο σο πξνο ηε γνληθή 

ζπκπεξηθνξά. Έρνπλ, αθφκε, πξνζδηνξηζηεί 12 γνληδησκαηηθέο πεξηνρέο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

γνληθή θξνληίδα, 8 εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ εηδηθή γηα θάζε θχιν επίδξαζε, πξάγκα πνπ 

ππνδεηθλχεη φηη ε θξνληίδα ησλ γνλέσλ κπνξεί λα εμειηρζεί αλεμάξηεηα ζηα αξζεληθά θαη 

ζηα ζειπθά. Γεληθά, νη δηαθνξέο σο πξνο ηε γνληθή θξνληίδα ζηα αξζεληθά θαη ζηα ζειπθά 

έρνπλ δηαθνξεηηθή γελεηηθή βάζε, αθφκε θη αλ πνιιέο ζπκπεξηθνξέο είλαη παξφκνηεο ζηα 

δχν θχια, πξάγκα πνπ ππνδεηθλχεη φηη ηα κνλνγακηθά αξζεληθά θαη ζειπθά εμειίρζεθαλ 

κέζσ δηαθνξεηηθψλ γελεηηθψλ δηαδξνκψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ πςειά επίπεδα γνληθήο 

θξνληίδαο. Επηπιένλ, θάπνηεο πεξηνρέο επεξεάδνπλ ηε γνληθή θξνληίδα επξέσο, ελψ άιιεο 

επεξεάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ην ρηίζηκν ηεο θσιηάο.  

 Σπγθεθξηκέλα, ε αγγεηνπηεζίλε θαίλεηαη φηη αλαζηέιιεη ηε δεκηνπξγία θσιηάο, αιιά 

φρη άιιεο γνληθέο ζπκπεξηθνξέο ζηνπο κίθξσηνπο. Η αλαζηνιή ησλ λεπξψλσλ ηεο 

αγγεηνπηεζίλεο ζηνλ παξαθνηιηαθφ ππξήλα, ζηνλ κφλν ππξήλα αγγεηνπηεζηίλεο πνπ έρεη 

απνδεηρζεί φηη εκπιέθεηαη ζηε δεκηνπξγία θσιηάο απφ κειέηεο βιάβεο αχμεζε ην ρηίζηκν ηεο 

θσιηάο, ελψ ε δηέγεξζε ην κείσζε. Σπλνιηθά, ε αγγεηνπηεζίλε θαίλεηαη λα έρεη αλαζηαιηηθή 

επίδξαζε ζηε δεκηνπξγία θσιηάο, φπσο θάλεθε απφ κειέηεο ζηα p. polionotus θαη ζηα m. 

musculus. Αμίδεη, επηπιένλ, λα ηνλίζνπκε φηη αιιαγέο ηνπ πεπηηδίνπ ηεο αγγεηνπηεζίλεο έρνπλ 

πηζαλφηαηα ζπκβάιιεη ζε δηαθνξέο ζηε γνληθή ζπκπεξηθνξά αλάκεζα ζηα είδε. Απηφ 

ππνδεηθλχεη φηη, ηνπιάρηζηνλ γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν γελεηηθφο πνιπκνξθηζκφο πνπ 

επεξεάδεη ηνπο λεπξνδηακνξθσηέο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ζπκπεξηθνξηθή εμέιημε. Καηά 

ζπλέπεηα, είλαη νη αιιαγέο ζηα επίπεδα ηνπ πεπηηδίνπ ηεο αγγεηνπηεζίλεο απηέο πνπ έρνπλ 

πηζαλφηαηα ζπκβάιιεη ζε δηαθνξέο σο πξνο ηε γνληθή ζπκπεξηθνξά αλάκεζα ζηα είδε, 

γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη, ηνπιάρηζηνλ γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν γελεηηθφο 

πνιπκνξθηζκφο πνπ επεξεάδεη ηνπο λεπξνδηακνξθσηέο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

ζπκπεξηθνξηθή εμέιημε
42

. Επηπξνζζέησο, ε θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγήο ηεο αγγεηνπηεζίλεο 

ζηνλ παξαθνηιηαθφ ππξήλα ηνπο ππνζαιάκνπ ζηνπο πηηζηισηνχο ζπίλνπο απμάλεη ηελ 

                                                             
41

 Bendesky et al. 
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επηζεηηθφηεηα ζηα αξζεληθά θαη ηε κεηψλεη ζηα ζειπθά, ελψ θαη γηα ηα δχν θχια κεηψλεη ηε 

ζπκβίσζε ζε νκάδεο
43

.         

 Εθηφο απφ ηελ αγγεηνπηεζίλε θαη ην ρξσκφζσκα 4QTL θαίλεηαη λα δηακνξθψλεη ηηο 

δηαθνξέο σο πξνο ην θψιηαζκα ζε δχν είδε πνληηθηψλ: ζηα peromyscus polionotus θαη ζηα 

peromyscus maniculatus. Τν ρξσκφζσκα 4QTL είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

δψσλ φηαλ βξίζθνληαη ζηε θσιηά, ε νπνία βειηηψλεηαη θαη δηαηεξείηαη ζηε δηάξθεηα ησλ 

γνληθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. Σηα p.polionotus ππάξρεη κεγαιχηεξε παηξηθή θξνληίδα, ελψ 

παξάιιεια παξαηεξείηαη πην πεξίηερλε δεκηνπξγία θσιηάο απφ ηα p.maniculatus ζηα νπνία ε 

ελαζρφιεζε κε ηε δεκηνπξγία θσιηάο είλαη κηθξφηεξε
44

. 

 

Σεςτοςτερόνθ 
 

Σηηο καξκνδέηεο νη επηζεηηθέο αληηδξάζεηο απέλαληη ζε εηζβνιέα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε 

ην κέγεζνο ηεο έθθξηζεο ηεζηνζηεξφλεο κεηά ηε ζπλάληεζε ηφζν ζηα ζειπθά φζν θαη ζηα 

αξζεληθά έσο θαη κία εκέξα αξγφηεξα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ν βαζκφο αληαπφθξηζεο 

ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-γνλάδσλ (HPG) εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηεο επηζεηηθήο 

ζπλάληεζεο. Ο Cavanaugh θαη άιινη (2018) δηαπίζησζαλ φηη ηα επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο ήηαλ 

πςειφηεξα κεηά ηελ έθζεζε ζε εηζβνιέα ζηηο καξκνδέηεο. Ωζηφζν, ηα επίπεδα 

ηεζηνζηεξφλεο άιιαμαλ κεηά ηελ έθζεζε ζε εηζβνιέα φηαλ νη καξκνδέηεο έιαβαλ ζεξαπεία 

σθπηνθίλεο ή κεηά απφ έθζεζε ζε ειεγρφκελε εηζβνιή ρσξίο λα είλαη παξψλ ν εηζβνιέαο. 

Ελψ ε ππφζεζε πξφθιεζεο πξνηείλεη φηη ηα επίπεδα απμεκέλεο ηεζηνζηεξφλεο δηεπθνιχλνπλ 

ηελ επηθείκελε επηζεηηθφηεηα, ηα απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ φηη ε απμεκέλε ηεζηνζηεξφλε 

είλαη πηζαλφλ ζπλέπεηα ηεο επηζεηηθήο αληίδξαζεο θαηά ηελ έθζεζε ζε εηζβνιέα ηνπ ίδηνπ 

θχινπ θαη ζπλεπψο ε ζπκπεξηθνξά απηή πξνάγεη θαη δηαηεξεί ηνλ κνλνγακηθφ δεζκφ ζηηο 

καξκνδέηεο
45

. 

 

Προμετωπιαίοσ φλοιόσ & επικλινισ πυρινασ 
 

Ο ζρεκαηηζκφο θνηλσληθά κνλνγακηθψλ ζρέζεσλ είλαη έλα πεξίπινθν θαηλφκελν πνπ 

ζπκβαίλεη ζε ιηγφηεξν απφ ην 5% ησλ ζειαζηηθψλ
46

. Σηνπο κνλνγακηθνχο κίθξσηνπο 

(microtus ochrogaster), λεπξνρεκηθέο νπζίεο, φπσο ε σθπηνθίλε θαη ε ληνπακίλε γηα 

παξάδεηγκα δξνπλ ζε δχν αλαηνκηθά ζπλδεκέλεο θινην-ξαβδσηέο πεξηνρέο, ηνλ κέζν 

πξνκεησπηαίν θινηφ (mPFC) θαη ηνλ επηθιελή ππξήλα (NAcc), γηα λα θαζηεξψζνπλ ηελ 

επηιεθηηθή πξνηίκεζε απέλαληη ζε έλαλ ζχληξνθν. Αηνκηθέο δηαθνξέο, σζηφζν, ζηνπο 

λεπξνρεκηθνχο ππνδνρείο απηνχ ηνπ θπθιψκαηνο εμεγνχλ δηαθνξέο ζηε δεκηνπξγία 

πξνζθηινχο ζπκπεξηθνξάο. Απ' ηελ άιιε, ιίγα είλαη γλσζηά γηα ην πσο ν πξνκεησπηαίνο 

θινηφο (mPFC) θαη ν επηθιελήο ππξήλαο (NAcc) ελεξγνπνηνχληαη δπλακηθά θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ θνηλσληθνζεμνπαιηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Η επηθνηλσλία πξνκεησπηαίνπ θινηνχ-

                                                             
43 Seshadri 
44

 Bendesky et al. 
45

 Cavanaugh et al. 
46 Amadei et al. 



27 
 

επηθιελνχο ππξήλα εκπιέθεηαη πην γεληθά ζηελ ηθαλφηεηα ελφο δψνπ λα ζπληνλίδεη 

απνηειεζκαηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γηα λα θεξδίδεη αληακνηβέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο απφθηεζεο λέσλ ζηξαηεγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ). Έηζη, ε ιεηηνπξγηθή ζπλδεζηκφηεηα 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ-επηθιελνχο ππξήλα βνεζάεη ηα δψα λα επηθεληξσζνχλ ζηελ έθθξαζε 

πξνζθηινχο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε έλαλ ζχληξνθν. 

 

Πολυπεπτίδιο VIP & υποδοχείσ VPAC 
 

Σχκθσλα κε κειέηε ησλ Kingsbury & Goodson θαίλεηαη φηη ην αγγεηνδξαζηηθφ, 

εληεξηθφ πνιππεπηίδην (VIP), νη ππνδνρείο VPAC (ππνδνρείο πνπ δεζκεχνπλ ην VIP) θαη, ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ, ην πεπηίδην ελεξγνπνίεζεο ηεο αδελπιηθήο θπθιάζεο ηεο ππφθπζεο είλαη 

ζεκαληηθά  ζε πνπιηά πνπ ηηηηβίδνπλ γηα πνιιέο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε 

θνηλσληθφηεηα θαη ε επηζεηηθφηεηα. Κχηηαξα ηνπ αγγεηνδξαζηηθνχ εληεξηθνχ πνιππεπηηδίνπ 

(VIP), ίλεο ή/θαη ζέζεηο πξφζδεζεο VPAC ππνδνρέσλ βξίζθνληαη ζε πςειέο ππθλφηεηεο 

ζρεδφλ ζε θάζε εγθεθαιηθή πεξηνρή πνπ ζπκβάιιεη ζηε ξχζκηζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Σηηο πεξηνρέο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε κεζαία ακπγδαιή, ν ηππφθακπνο, ην 

πιάγην δηάθξαγκα (LS), ε πξννπηηθή πεξηνρή, ν πξφζζηνο ππνζάιακνο (AH), ν επηθιελήο 

ππξήλαο (NAcc), ε θνηιηαθή θαιππηξηθή πεξηνρή (VTA) θαη ν θιηλφκνξθνο ππξήλαο ηεο 

ηειηθήο ηαηλίαο (BNST).         

 Μειέηεο ζε πηηζηισηνχο ζπίλνπο έρνπλ δείμεη φηη ν θεληξηθφο αληαγσληζηήο VPAC 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ δεζκφ ηνπ δεπγαξηνχ θαη ζηα δχν θχια, θαζψο ηα ππνθείκελα πνπ 

έιαβαλ αληαγσληζηέο VPAC έδεημαλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζηε ζρέζε δεχγνπο. Μπνξεί νη 

ππνδνρείο VIP θαη VPAC λα εκπιέθνληαη ζε πνιπάξηζκεο ζπκπεξηθνξηθέο δηεξγαζίεο, φκσο, 

νη λεπξσληθέο θαηαλνκέο ησλ πεπηηδηθψλ λεπξψλσλ, ησλ αμφλσλ θαη ησλ ππνδνρέσλ είλαη 

επξείεο θαη είλαη ζαθέο φηη νη ππνδνρείο VIP θαη VPAC αζθνχλ ζπκπεξηθνξηθέο επηδξάζεηο, 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα πνηθίινπλ νπζηαζηηθά κεηαμχ ησλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ. Τν πην 

πηζαλφ είλαη φηη νη VPAC επηδξάζεηο δεπγαξψκαηνο ζπκβαίλνπλ ζε πνιιέο πεξηνρέο δξάζεο. 

Πξέπεη, επίζεο, λα αλαθέξνπκε φηη ε ληνπακίλε πνπ απειεπζεξψλεηαη ζηνλ επηθιηλή ππξήλα 

είλαη απαξαίηεηε γηα ην δεζκφ ζηνπο κίθξσηνπο θαη ν δεζκφο δεπγαξηνχ πξνθαιείηαη ζε 

απνπζία απφ αληαγσληζηέο ησλ GABA θαη AMPA ππνδνρέσλ ζηελ πεξηνρή VTA ησλ 

αξζεληθψλ θαηά ην δεπγάξσκα. Έηζη, θαη ηα δχν «άθξα» ηνπ κεζνκεηαηρκηαθνχ 

ληνπακηληθνχ ζπζηήκαηνο είλαη γλσζηφ φηη επεξεάδνπλ ην δεζκφ θαη θαη’ επέθηαζε νη VIP 

θαη VPAC ππνδνρείο κπνξεί λα πξνάγνπλ ηνλ δεζκφ δεχγνπο κέζσ δηακνξθσηηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κε ηε κεζνκεηαηρκηαθή ληνπακίλε. Τέινο, ην φηη νη εγρχζεηο VIP ζην 

κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα ησλ κίθξσησλ πξνθαινχλ ηηο πξνηηκήζεηο ζπληξφθνπ θαηά ηελ 

απνπζία δεπγαξψκαηνο θαη φηη ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα είλαη ζεκαληηθφ γηα ην δεζκφ 

δεχγνπο ζηνπο πηηζηισηνχο ζπίλνπο απνηεινχλ εληζρπηηθέο απνδείμεηο γηα ηα παξαπάλσ.

 Ελδηαθέξνλ, αθφκε, είλαη φηη ε αγγεηνπηεζηίλε θαη ε σθπηνθίλε δηακνξθψλνπλ ηελ 

θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη ηνπο γεληθνχο δεζκνχο. Επνκέλσο, ε εμέιημε  ηνπ δεζκνχ 

δεπγαξψκαηνο ίζσο πεξηιακβάλεη θπζηθή επηινγή ζε λεπξηθά ζπζηήκαηα πνπ ήδε εθηεινχλ 

απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο: ζπζηήκαηα, φπσο ε αγγεηνπηεζηίλε, ε σθπηνθίλε θαη ην VIP. 

Σπγθεθξηκέλα, νη ππνδνρείο VPAC είλαη παξφληεο ζηαζεξά ζε πεξηνρέο πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ 
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δεζκφ δεπγαξηνχ αλάκεζα ζηα ζπνλδπισηά, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη απηνί νη ππνδνρείο 

ίζσο είλαη νη θεληξηθνί  γηα ηελ εμέιημε ηεο κνλνγακίαο ζην επξχ θάζκα ησλ εηδψλ. 

 

Μεταιχμιακό ςφςτθμα & ςφςτθμα ανταμοιβισ 
 

Οη έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

λεπξσληθψλ παξαγφλησλ ηνπ δεζκνχ δεχγνπο ζηνπο αλζξψπνπο ζπγθεθξηκέλα. Όηαλ 

άλζξσπνη πνπ είλαη πνιχ εξσηεπκέλνη βιέπνπλ εηθφλεο ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο εκθαλίδνπλ 

απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ζε πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα θαη ην 

ζχζηεκα αληακνηβήο ηνπ εγθεθάινπ ζπγθξηηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε πνπ παξαηεξήζεθε 

φηαλ έβιεπαλ εηθφλεο απιψλ θίισλ ηνπο
47

 ή ησλ παηδηψλ ηνπο
48

. Σπγθεθξηκέλα, νη πεξηνρέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην ξνκαληηθφ είδνο αγάπεο πεξηιακβάλνπλ ηελ θνηιηαθή θαιππηξηθή 

πεξηνρή (VTA), ηνλ θεξθνθφξν ππξήλα, ην θέιπθνο, ηε λήζν, ηνλ πξφζζην θαη ηνλ νπίζζην 

θινηφ ηνπ πξνζαγσγίνπ. Επηπξνζζέησο, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζε κεγαιχηεξε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ απφ φηη ηνπ αξηζηεξνχ ή ακθηπιεπξηθή ελεξγνπνίεζε, 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ην δεμί εκηζθαίξην δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν γηα ηνλ 

δεζκφ-δεχγνπο ζηνπο αλζξψπνπο.        

 Όζνλ αθνξά ηνπο κνλνγακηθνχο άλδξεο, ζχκθσλα κε ηνπο Hamilton & Meston, 

εκθάληζαλ κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε ζε εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαλ ηφζν κε ηελ 

αληακνηβή φζν θαη κε ηνλ δεζκφ δεχγνπο απφ φηη νη κε κνλνγακηθνί άλδξεο φηαλ έβιεπαλ 

εηθφλεο δεπγαξηψλ ζε ξνκαληηθέο θαηαζηάζεηο. Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε ελεξγνπνίεζε ήηαλ 

κεγαιχηεξε ζηνπο κνλνγακηθνχο άλδξεο ήηαλ ν ζάιακνο, ν επηθιηλήο ππξήλαο, ην ξαβδσηφ 

ζψκα, ε σρξά θειίδα, ε λήζνο θαη ν θάησ κεησπηαίνο θινηφο. Γεληθψο, νη κνλνγακηθνί 

άλδξεο παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε ζε πεξηνρέο αληακνηβήο πινχζηεο ζε 

ληνπακίλε ζπγθξηηηθά κε ηνπο κε κνλνγακηθνχο φηαλ έβιεπαλ ξνκαληηθέο εηθφλεο. 
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  Aron et al., Bartels & Zeki, Xu et al. κατά τουσ Hamilton & Meston 
48  Bartels & Zeki κατά τουσ Hamilton & Meston 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Σπλνςίδνληαο, γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη εμ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ φηη ην ζέκα 

ηεο κνλνγακίαο είλαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθν απφ φζν θαίλεηαη, θαζψο δελ ππάξρεη έλαο 

ρξπζφο θαλφλαο ηνλ νπνίν λα κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ζε φια ηα πιαίζηα θαη ζε φια ηα 

είδε. Αληηζέησο, γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηε κνλνγακία ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζνπκε ηε 

κειέηε θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνζέγγηζεο καο ζην εθάζηνηε είδνο κειέηεο θάζε θνξά. Ο ιφγνο 

είλαη εκθαλήο θαη απφ ηηο κειέηεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ παξαζέζακε, εθφζνλ θάζε δψν 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή κνλνγακηθή βηνινγία θαη ηαθηηθέο δεπγαξψκαηνο. 

Σπλεπψο, ε κνλνγακία απνηειεί έλα επξχ ζέκα ην νπνίν αθνξά ζε κηα πιεζψξα δψσλ θαη 

εηδψλ, σζηφζν, γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ιφγν γηα απηήλ ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα 

ππάξρεη γλψζε θαη κειέηε πάλσ ζην ζχζηεκα δεπγαξψκαηνο, ζηε βηνινγία θαη ζηνπο 

εγθεθαιηθνχο κεραληζκνχο θαη ζηηο νπζίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε κνλνγακία, ζηηο εμειηθηηθέο 

νδνχο πνπ αθνινχζεζε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, αθφκε θαη αλ αληηπαξαβάιινπκε είδε ηεο 

ίδηαο νηθνγέλεηαο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο ζπλήζεηεο ηνπ είδνπο.    

 Τν πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα παξαθνινπζνχκε θαη ηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ εηδψλ 

γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ θαη απφ ηελ κειέηε ηνπ Ren θαη άιισλ, κειέηε ε νπνία ζηφρεπε 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θσδηθνπνίεζεο γηα ηελ σθπηνθίλε ζε είθνζη δχν είδε κατκνχδσλ ηνπ 

Νένπ Κφζκνπ, ηφζν ζε γέλε φζν θαη ζε θιάδνπο θαη εληφπηζε πέληε παξαιιαγέο ηεο 

σθπηνθίλεο, γηα λα θαηαιήμεη ζην φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπλδέηε ηεο σθπηνθίλεο είλαη 

επξέσο δηαδεδνκέλε ζηηο κατκνχδεο ηνπ Νένπ Κφζκνπ. Επηπξνζζέησο, ε ζπλαίλεζε ηεο 

θπινγέλεζεο πξνηείλεη φηη νη πιαηχξξηλνη θαη νη θαηάξξηλνη κνηξάδνληαλ έλαλ θνηλφ πξφγνλν 

πεξίπνπ πξηλ απφ ζαξάληα ηξία εθαηνκκχξηα ρξφληα. Είλαη πηζαλφ φηη απηφο ν πξφγνλνο ησλ 

κατκνχδσλ ηνπ Νένπ Κφζκνπ εμέθξαζε Leu8-OXT, θαζψο απηφο ν ζπλδέηεο  σθπηνθίλεο 

θαίλεηαη φηη είλαη πξνγνληθφο θαη ππάξρεη ζε δχν απφ ηα ηξία είδε ησλ θιάδσλ ησλ 

κατκνχδσλ ηνπ Νένπ Κφζκνπ, φπσο επίζεο θαη ζε φιεο ηηο δηαζέζηκεο αιιεινπρίεο ησλ 

θαηάξξηλσλ. Επνκέλσο, ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο πεξηνρήο θσδηθνπνίεζεο ηεο 

σθπηνθίλεο ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ κατκνχδσλ ηνπ 

Νένπ Κφζκνπ, ππνδειψλνληαο φηη πνιιαπιά γεγνλφηα ππνθαηάζηαζεο νδήγεζαλ ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπλδέηε ηεο σθπηνθίλεο.     

 Πέξαλ ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ εηδψλ, σζηφζν, θαίξηεο είλαη θαη νξηζκέλεο 

ζπλήζεηεο ησλ δψσλ κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ δελ έρεη απνζαθεληζηεί αθφκε αλ απνηεινχλ 

αηηία ή ζπλέπεηα ηεο κνλνγακίαο, φπσο είλαη ην θνχξληαζκα θαη ην θαζάξηζκα ησλ θηεξψλ 

αλάκεζα ζε δχν ελήιηθα πηελά δηαθνξεηηθνχ θχινπ. Μειέηε ηεο Adkins-Regan πάλσ ζην 

νξηχθη ηεο Κίλαο δείρλεη επαθξηβψο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θαζαξίζκαηνο ησλ θηεξψλ ζηα 

πηελά, αθνχ ηα δεπγάξηα πνπ θαζάξηδαλ ην έλα ηα θηεξά ηνπ άιινπ πεξλνχζαλ εκθαλψο 

πεξηζζφηεξν ρξφλν καδί ζπγθξηηηθά κε ηα δεπγάξηα πνπ δελ εθδήισλαλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά. Σην ελ ιφγσ πείξακα ηα πνπιηά πνπ κειεηήζεθαλ πέξαζαλ έλα δηάζηεκα καδί, 

απνρσξίζηεθαλ θαη επαλελψζεθαλ, κέζνδνο ε νπνία θάλεθε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα 

ηελ πξφθιεζε απηψλ ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ δεπγαξψκαηνο, ηνπ 

θνπξληάζκαηνο θαη ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ θηεξψλ. Επηπιένλ, έγηλε θαλεξφ φηη γηα ην νξηχθη 

ηεο Κίλαο απαηηείηαη ζπγθαηνίθεζε γηα λα αλαπηπρζεί ζρέζε δεχγνπο κε θνπινχξηαζκα θαηά 

ηε δηάξθεηα δνθηκήο δηαρσξηζκνχ θαη επαλέλσζεο, αιιά ε νηθεηφηεηα ρσξίο ζπκβίσζε (θαη 
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ρσξίο ηελ χπαξμε δπλαηφηεηαο δεπγαξψκαηνο) είλαη αξθεηή γηα ηελ αλάπηπμε ζρέζεο κε 

θαζάξηζκα θηεξψλ, ζπκπεξηθνξά ε νπνία δελ παξαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο 

ψξαο ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ δχν άγλσζηα κεηαμχ ηνπο πνπιηά. Επηπιένλ, φηαλ ηα πνπιηά 

ζπλππάξρνπλ κία ζρέζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θαζάξηζκα ησλ θηεξψλ θαη ην 

θνπινχξηαζκα κπνξεί λα δηακνξθσζεί γξήγνξα, κάιηζηα ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

φζν απηφ ηεο κίαο εκέξαο, αθφκε θη αλ μεθηλάεη κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, παξφιν πνπ δελ 

ζρεκάηηζαλ φια ηα δεχγε πνπιηψλ ηέηνηεο ζρέζεηο. Τέινο, ζε ζρέζε κε ην νξηχθη ηεο Κίλαο 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξαηεξήζεθε φηη ηα αξζεληθά πνπ ζχρλαδαλ κε γλσζηά ζε απηά 

ζειπθά, είηε αξρηθψο είηε ζηα πιαίζηα ηεο επαλέλσζεο, ζπαλίσο επηρείξεζαλ εξσηηθή 

ζπλεχξεζε, ελψ ζπκπεξηθέξζεθαλ ζηα γλσζηά ηνπο ζειπθά σο ζειπθά κε ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα δεπγαξψζνπλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ήηαλ ήδε δεπγαξσκέλα, αιιά σο 

έλα ζειπθφ πξνο επίζεζε, απεηιεηηθφ πξνο απηά, ζηελ πεξίπησζε πνπ είραλ ήδε δεπγαξψζεη. 

Απφ ηα παξαπάλσ, πξνέθπςαλ ηα ζπκπεξάζκαηα φηη φζνλ αθνξά ην νξηχθη ηεο Κίλαο ηα 

πεξηζζφηεξα δεπγάξηα κεηαβαίλνπλ γξήγνξα απφ ηελ απνθπγή θαη ηελ επηζεηηθφηεηα ζην λα 

θαζαξίδεη ην έλα ηα θηεξά ηνπ άιινπ θαη λα θνπξληάδνπλ θαη φηη ηα πνπιηά θαίλεηαη λα 

ζπκνχληαη θαη λα αλαγλσξίδνπλ έλαλ πξψελ ζχληξνθν ζπγθαηνίθεζεο αλ έρεη παξέιζεη έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη δέθα εβδνκάδσλ κεηά ηνλ ρσξηζκφ ηνπο. Σεκαληηθφ είλαη φηη εθηφο 

απφ ηελ έμε θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο θνπξληάζκαηνο θαη θαζαξηζκνχ ησλ θηεξψλ φηαλ 

αληηπαξαβάιινπκε ην κνλνγακηθφ νξηχθη ηεο Κίλαο κε ην πνιπγακηθφ ηαπσληθφ νξηχθη 

ππάξρεη θαη ε βηνινγηθή απάληεζε, θαζψο ην ηαπσληθφ νξηχθη δηαζέηεη έλαλ κεγάιν αδέλα 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή ηεζηνζηεξφλεο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί γηα ηελ παξαγσγή 

ζπέξκαηνο, ελψ ην νξηχθη ηεο Κίλαο δελ δηαζέηεη θάηη παξφκνην.   

 Σπλεπψο, φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα κνλνγακία είλαη βαζηθφ λα αλαγλσξίδνπκε φηη θαίξην 

ξφιν δελ δηαδξακαηίδεη κφλν ε βηνινγία θαη νη εγθεθαιηθνί κεραληζκνί ή πεξηνρέο θαη ε 

λεπξνελδνθξηλνινγία ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά ην πεξηβάιινλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εηδψλ 

είλαη απηφ επηβάιιεη  ηε κνλνγακία κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ εθδήισζε ηεο κνλνγακίαο θαη 

βηνινγηθά. Γηα παξάδεηγκα, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζην ζεκείν ηνπ ξφινπ ηνπ 

δηαζηήκαηνο απνρσξηζκνχ σο αηηία ηεο κνλνγακίαο ζηελ πεξίπησζε ησλ πηγθνπίλσλ πέξα 

απφ ηα φζα αλαθέξζεθαλ γηα ην ελ ιφγσ είδνο θαη κε βάζε φηη γηα θάζε νξγαληζκφ απνηειεί 

ζηφρν θαη πξνηεξαηφηεηα ε δηαηψληζε ηνπ είδνπο ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππ' φςηλ απηφ πνπ 

θαιείηαη “δχζθνιν πεξηβάιινλ”. Έλα δψν ην νπνίν ζπλαληά άηνκα ηνπ άιινπ θχινπ κνλάρα 

γηα δχν κήλεο ηνλ ρξφλν πάλσ ζε κία ισξίδα πάγνπ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη αλ έπξεπε 

κέζα ζε απηφ ην πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα λα αλαδεηήζεη ζχληξνθν ηε δεδνκέλε 

ζηηγκή, ή έζησ αλ ππήξραλ κεγάιεο πηζαλφηεηεο ρσξηζκνχ θαη ζχλαςεο ζρέζεο κε λέν 

ζχληξνθν, γεγνλφο πνπ ζα επέθεξε κε επίδξαζε ληφκηλν ηελ αιιαγή ζπληξφθνπ γηα έλα 

αξθεηά κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, ελδερνκέλσο λα κελ πξνιάβαηλε λα παξάγεη 

απνγφλνπο κέζα ζε απηφ ην ηφζν πεξηνξηζκέλν δηάζηεκα. Επνκέλσο, ε κνλνγακία απνηειεί 

έλα εμαηξεηηθά πνιχπινθν δήηεκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη θαλείο κνλφπιεπξα 

θαη έρνληαο έλαλ κφλν θαλφλα θαηά λνπ, θαη κάιηζηα δήηεκα ζην νπνίν εκπιέθνληαη ηφζν 

βηνινγηθνί φζν θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίδνπκε 

ιακβάλνληαο θάζε θνξά ππ' φςηλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε είδνπο. 
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ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Επεηδή φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ε κνλνγακία σο ζέκα είλαη πεξηζζφηεξν 

πεξίπινθν απφ φζν αλακελφηαλ, κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα είλαη ε κειέηε πεξηζζφηεξσλ κνλνγακηθψλ εηδψλ, φπσο νη αεηνί, νη θφλδνξεο, ηα 

νπξνπκπνχ, ηα άικπαηξνο, νη θάζηνξεο, νη θχθλνη θαη νη ιχθνη, είδε γηα ηα νπνία ειάρηζηα 

είλαη γλσζηά πέξα απφ ην γεγνλφο φηη είλαη κνλνγακηθά. Θα πξέπεη βεβαίσο λα κειεηεζεί ε 

εμειηθηηθή νδφο ε νπνία νδήγεζε ζηε κνλνγακία (αλ νη παξάγνληεο ηεο κνλνγακίαο είλαη 

φλησο εμειηθηηθνί), νη βηνινγηθνί κεραληζκνί πνπ κεζνιαβνχλ γηα ηηο κνλνγακηθέο ηνπο 

ζρέζεηο, ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη νη ζπλήζεηεο απηψλ ησλ εηδψλ.   

 Επίζεο, ζα ήηαλ ελδηαθέξνπζα κία κειέηε ζηηο αξάρλεο ηνπ είδνπο agelenopsis aperta, 

νη νπνίεο θαίλεηαη λα δηαζέηνπλ κνλνγακηθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα φπσο αλαθέξεη ε 

Riechert θαη άιινη. Είλαη κία κεγάιε πξφθιεζε ε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο, εθφζνλ 

ζρεδφλ φια ηα είδε αξαρλψλ δελ είλαη κνλνγακηθά θαη κάιηζηα παξνπζηάδνπλ θαληβαιηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Γηα ηνπο ίδηνπο αθξηβψο ιφγνπο θαη νη αξάρλεο argiope bruennichi απνηεινχλ 

έλα ελδηαθέξνλ κνληέιν γηα κειέηε εμαηηίαο ηεο κνλνγπλίαο ηνπ είδνπο.    

 Ελ θαηαθιείδη, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε κειέηε επηπιένλ κνλνγακηθψλ εηδψλ, ψζηε 

λα εληνπηζηνχλ νκνηφηεηεο απηψλ ησλ εηδψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ηεο 

κνλνγακίαο αιιά θαη ελδερνκέλσο λα αλαθχςνπλ λέα ζηνηρεία γηα ηε βηνινγία ηεο 

κνλνγακίαο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κνλνγακηθψλ δψσλ. Σην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη έκθαζε θαη ζηνλ παξάγνληα πεξηβάιινλ θαη ζην πσο ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο 

κπνξεί λα πξνσζήζεη ηε κνλνγακία ή αθφκε αλ κία αιιαγή ζην πεξηβάιινλ ζα κπνξνχζε λα 

επηθέξεη κνλνγακία. Η κειέηε ηεο αιιαγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ σο αηηία ηεο 

κνλνγακίαο ζα κπνξνχζε λα απαληήζεη ζην αλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα έλα πνιπγακηθφ είδνο 

λα αλαπηχμεη κνλνγακηθέο ηάζεηο αλ δεη ζε αηρκαισζία θαη ζπλαλαζηξέθεηαη έλα κνλάρα 

άηνκν ηνπ άιινπ θχινπ, ελψ ζα πξέπεη λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ ν ξφινο ηεο αγέιεο ζηελ 

εκθάληζε θαη εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κνλνγακίαο. 
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