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Το είδος Cedrus brevifolia είναι ενδημικό κωνοφόρο της Κύπρου. Απαντάται σε έναν

πληθυσμό στο Δάσος Πάφου, σε υψόμετρο 900 - 1.400 m. Παρά το περιορισμένο

εύρος εξάπλωσής του, χαρακτηρίζεται ως ένα δασικό είδος με ψηλά ποσοστά

γενετικής ποικιλομορφίας (Panetsos et al. 1992, Bou-Dagher Kharrat et al. 2007,

Eliades et al. 2011). Καθίσταται, έτσι, ως ένα παράδειγμα στην παγκόσμια

βιβλιογραφία, όπου ο ενδημισμός και η περιορισμένη εξάπλωση δεν συνδέονται

απαραίτητα με τη γενετική εκτροπή και την απώλεια της γενετικής

παραλλακτικότητας (Eliades et al. 2011). Τα τμήματα του φυσικού πληθυσμού

παρουσιάζουν μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική γενετική διαφοροποίηση, ως

επακόλουθο της περιορισμένης ανταλλαγής γενετικής πληροφορίας μεταξύ των

κατακερματισμένων τμημάτων του πληθυσμού (Eliades et al. 2011).

Η παρούσα έρευνα (Έργο: ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13) αποσκοπεί στη μελέτη και

αξιολόγηση της ποικιλομορφίας σε γονιδιακό επίπεδο, καθώς και της

ποικιλομορφίας σε φαινοτυπικά - ανατομικά χαρακτηριστικά του C. brevifolia, ως

αποτέλεσμα της προσαρμογής του (γονιδιακής και μορφολογικής) εντός του

φυσικού πληθυσμού του. Η γενετική και μορφολογική προσαρμογή του κέδρου στον

φυσικό πληθυσμό του αναμένεται να αντικατοπτρίζει τις δημογραφικές και

οικολογικές επιδράσεις που δέχθηκε το είδος κατά τη διαβίωσή του σε διαφορετικές

περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Έργο ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω
του ΙΠΕ.

ΔΕ Τοποθεσία Υψόμετρο Έκθεση ΔΕ Τοπογραφική θέση ΔΕ

EM_1 Έξω Μύλος 1232 Δυτική Κορυφογραμμή

EM_2 Έξω Μύλος 1104 Δυτική – Νότια Μέση Πλαγιά

Tr_1 Τρίπυλος 1331 Δυτική Κορυφογραμμή

Tr_2 Τρίπυλος 1295 Δυτική Μέση Πλαγιά

Tr_3 Τρίπυλος 1192 Βόρεια Μέση Πλαγιά

Tr_4 Τρίπυλος 1319 Βόρεια – Νότια Κορυφογραμμή

Tr_5 Τρίπυλος 1400 Δυτική – Νότια Κορυφογραμμή

Tr_6 Τρίπυλος 1268 Νότια Μέση Πλαγιά

Tr_7 Τρίπυλος 1294 Βόρεια – Δυτική Μέση Πλαγιά

Tr_8 Τρίπυλος 1094 Δυτική Ρέμα

SE_1 Σελλαί της Ελίας 1271 Δυτική Κορυφογραμμή

SE_2 Σελλαί της Ελίας 1191 Δυτική – Νότια Κορυφογραμμή

Ko_1 Κονίζι 1151 Βόρεια Κορυφογραμμή

Ko_2 Κονίζι 1059 Βόρεια - Ανατολική Μέση Πλαγιά

Th_1 Θρονί 1168 Δυτική Μέση Πλαγιά

Th_2 Θρονί 991 Βόρεια - Ανατολική Μέση Πλαγιά – Ρέμα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Περισσότερες πληροφορίες ---- www.ncu.org.cy/genocedar
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την υλοποίηση της εργασίας έχουν εγκατασταθεί 16 δειγματοληπτικές επιφάνειες

(ΔΕ) (Πίνακας 1), καλύπτοντας τα φυσικά και οικολογικά όρια εξάπλωσης του είδους

(Εικ.1). Από κάθε ΔΕ έχει συλλεχθεί φυτικός ιστός (βελόνες) από 20 ενήλικα άτομα

κέδρου, ενώ από κάθε άτομο έχουν επιλεγεί τυχαία 10 βελόνες 3 ετών για τη

διεξαγωγή μετρήσεων 25 διαφορετικών μορφολογικών χαρακτηριστικών.

Οι 10 βελόνες από κάθε δέντρο σαρώθηκαν (ανάλυση 1200 dpi και αποθήκευση ως

jpg). Η ψηφιοποιημένη εικόνα έτυχε σχετικής επεξεργασίας με σειρά λογισμικών με

σκοπό τη λήψη των σχετικών μετρήσεων των χαρακτηριστικών που μελετήθηκαν.

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), η οποία έδειξε στατιστικά

σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των μέσων όρων για όλα τα μορφολογικά

χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν ανάμεσα στις ΔΕ (P < 0,001).

Η ταξινόμηση των μορφομετρικών χαρακτηριστικών με τη μέθοδο των κυρίαρχων

συνιστωσών (PCA), έδειξε ότι οι τέσσερις πρώτοι άξονες της PCA ερμηνεύουν το 93,38%

της συνολικής ποικιλότητας. Οι δυο πρώτοι άξονες συσχετίζονται με τα χαρακτηριστικά

που εκφράζουν το μέγεθος της βελόνας, ενώ οι επόμενοι δυο άξονες συσχετίζονται με

τα χαρακτηριστικά που εκφράζουν το σχήμα της βελόνας.

Οι μετρήσεις ομαδοποιήθηκαν σε βελονότυπους (needletypes) για να διαχωριστούν

μεταξύ τους οι μορφολογικές ομάδες που παραπέμπουν σε πιθανούς προσαρμοστικούς

βελονότυπους που σχηματίζονται σε διαφορετικές θέσεις εντός των φυσικών ορίων

εξάπλωσης του είδους. Οι βελονότυποι (Εικ. 2) προέκυψαν όταν από τις τιμές των

τεσσάρων πρώτων αξόνων της PCA υπολογίστηκε η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των

δέντρων και στη συνέχεια έγινε ομαδοποίηση με τη μέθοδο UPGMA. Σχηματίστηκαν

τρείς βελονότυποι, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Βελονότυπος 1 – Μακριά, στενή βελόνα με οβάλ σχήμα και μέση

τραχύτητα περιμέτρου.

• Βελονότυπος 2 – Κοντή, χοντρή βελόνα, με πολύ ακανόνιστο σχήμα και

ανώμαλη περίμετρο.

• Βελονότυπος 3 – Πολύ μακριά, χοντρή βελόνα με ακανόνιστο σχήμα και

λεία περίμετρο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

(i) Η σύγκριση των μέσων όρων των μορφολογικών χαρακτηριστικών που μελετήθηκαν

συνηγορεί στη θέση ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των

μορφολογικών χαρακτηριστικών που μελετήθηκαν μεταξύ των διαφορετικών ΔΕ

που συλλέχθηκαν.

(ii) Η κατανομή των βελονότυπων παρουσιάζει μια ισχυρή γεωγραφική επίδραση, με

τους περιφερειακούς υποπληθυσμούς να δείχνουν πιο ξεκάθαρη ομαδοποίηση

μεταξύ τους. Εντούτοις, οι ΔΕ από τον κεντρικό υποπληθυσμό στη θέση Τριπύλου

(Tr1-Tr8), παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλότητα μεταξύ τους (ως προς την

κατανομή διαφορετικών βελονότυπων).

Τα πιο πάνω συμπεράσματα μπορούν να ερμηνευθούν εν μέρει ως αποτέλεσμα της

άμεσης επίδρασης διαφορετικών οικολογικών και κλιματολογικών παραμέτρων στα

μορφολογικά χαρακτηριστικά των βελόνων του C. brevifolia στις διαφορετικές θέσεις

εξάπλωσης του είδους.

Εντούτοις, η παρατηρηθείσα ποικιλομορφία βελονότυπων μεταξύ των ΔΕ εντός του

ίδιου υποπληθυσμού χρήζει περισσότερης διερεύνησης με τη βοήθεια μοριακών

δεικτών και με τη μελέτη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Εικ. 1: Χάρτης κατανομής των ΔΕ που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια της έρευνας.

Μορφή ενήλικου ατόμου του είδους C. brevifolia.

Πίνακας 1: Περιγραφή ΔΕ που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια της
έρευνας.

Εικ. 2: Διάγραμμα κατανομής συχνότητων βελονότυπων ανά ΔΕ.
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