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Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διατήρηση γενετικών πόρων του ενδημικού κέδρου της Κύπρου Cedrus brevifolia
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Η παρούσα ερευνά αποσκοπεί στη μελέτη και αξιολόγηση της ποικιλομορφίας
σε γονιδιακό επίπεδο, καθώς και της ποικιλομορφίας σε φαινοτυπικά - ανατομικά χαρακτηριστικά του Cedrus brevifolia, ως αποτέλεσμα της προσαρμογής του
(γονιδιακής και μορφολογικής) εντός του φυσικού πληθυσμού του. Η γενετική και
μορφολογική προσαρμογή του κέδρου στο φυσικό πληθυσμό του αναμένεται να
αντικατοπτρίζει τις δημογραφικές και οικολογικές επιδράσεις που δέχθηκε το είδος
κατά την διαβίωση του σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο Κυπριακός
κέδρος (C. brevifolia) είναι ένα σημαντικό ενδημικό δέντρο της κυπριακής χλωρίδας, με περιορισμένη εξάπλωση, σε ένα και μόνο πληθυσμό, εντός του Δάσους
Πάφου. Το είδος έχει συμπεριληφθεί στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου
(ως εύτρωτο είδος), ενώ ο τύπος οικοτόπου του έχει χαρακτηριστεί από την Οδηγία
των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), ως οικότοπος προτεραιότητας (9590*). Για την υλοποίηση του σκοπού του έργου έχουν εγκατασταθεί 15 δειγματοληπτικές επιφάνειες,
καλύπτοντας τα φυσικά και οικολογικά όρια εξάπλωσής του. Από κάθε μια από τις
επιφάνειες αυτές έχει συλλεχθεί φυτικός ιστός από 20 ενήλικα άτομα κέδρου. Επίσης, έχουν εγκατασταθεί μετεωρολογικοί σταθμοί και έχουν διεξαχθεί εδαφοτομές
σε κάθε έναν από τους πέντε υποπληθυσμούς που σχηματίζονται σήμερα εντός του
φυσικού πληθυσμού του είδους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα συμβάλουν
στη σύνταξη και υλοποίηση στρατηγικής για τη διατήρηση των γενετικών πόρων
του Κυπριακού κέδρου (in situ και ex situ), λαμβάνοντας υπόψη την προσαρμοστικότητα του είδους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το είδος Cedrus brevifolia είναι ενδημικό κωνοφόρο της Κύπρου. Απαντά σε ένα και μοναδικό πληθυσμό στο Δάσος Πάφου, σε υψόμετρο 900 - 1.400 m. Παρά το
περιορισμένο εύρος εξάπλωσής του, ο κυπριακός κέδρος 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 ερευνά (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 την διαβίωση του σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
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Η συσσώρευση της απαραίτητης επιστημονικής γνώσης, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη στρατηγικών και μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της
βιοποικιλότητας. Στη βάση της παραδοχής αυτής, το παρόν ερευνητικό έργο αποσκοπεί ,στη συσσώρευση πολύτιμης γνώσης μέσα από πολυδιάστατη εργασία πεδίου
και εργαστηριακές μελέτες σε σχέση με τις εξής παραμέτρους:
(1) Γενετική δομή: Ποικιλομορφία στοχευμένων γονιδίων που σχετίζονται με τη ξηρανθετικότητα , θα συμβάλει στη κατανόηση της γενετικής προσαρμογής του είδους.
(2) Μορφολογικά και ανατομικά χαρακτηριστικά των βελόνων και των κώνων του είδους. Τα χαρακτηριστικά αυτά εκφράζονται από την συνεπίδραση γενετικής
πληροφορίας και περιβάλλοντος και καταδεικνύουν την προσαρμογή του είδους καθώς και την περιβαλλοντική εμβέλεια που παρουσιάζει σε διάφορες
γεωγραφικές θέσεις.
(3) Μετεωρολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Διαπιστώνεται η επίδραση του μικρο-κλίματος στη γενετική και μορφολογική προσαρμογή του είδους.
Για την υλοποίηση της έρευνας έχουν εγκατασταθεί 16 δειγματοληπτικές επιφάνειες (ΔΕ), καλύπτοντας τα φυσικά και οικολογικά όρια εξάπλωσής του είδους. Από
κάθε μια από τις επιφάνειες αυτές έχει συλλεχθεί φυτικός ιστός από 20 ενήλικα άτομα κέδρου. Επίσης, έχουν εγκατασταθεί μετεωρολογικοί σταθμοί και έχουν
διεξαχθεί εδαφοτομές σε κάθε έναν από τους πέντε υποπληθυσμούς που σχηματίζονται σήμερα εντός του φυσικού πληθυσμού του είδους.
ΔΕ

Τοποθεσία

Υψόμετρο

Έκθεση ΔΕ

Τοπογραφική θέση ΔΕ

Συλλογή στοιχείων(1)

EM_1

Έξω Μύλος

1232

Δυτική

Κορυφογραμμή

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ, ΕΔ, ΜΕΤ

EM_2

Έξω Μύλος

1104

Δυτική – Νότια

Μέση Πλαγιά

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ

Tr_1

Τρίπυλος

1331

Δυτική

Κορυφογραμμή

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ

Tr_2

Τρίπυλος

1295

Δυτική

Μέση Πλαγιά

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ

Tr_3

Τρίπυλος

1192

Βόρεια

Μέση Πλαγιά

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ

Tr_4

Τρίπυλος

1319

Βόρεια – Νότια

Κορυφογραμμή

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ

Tr_5

Τρίπυλος

1400

Δυτική – Νότια

Κορυφογραμμή

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ, ΜΕΤ

Tr_6

Τρίπυλος

1268

Νότια

Μέση Πλαγιά

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ

Tr_7

Τρίπυλος

1294

Βόρεια – Δυτική

Μέση Πλαγιά

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ

Tr_8

Τρίπυλος

1094

Δυτική

Ρέμα

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ

SE_1

Σελλαί της Ελίας

1271

Δυτική

Κορυφογραμμή

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ. ΕΔ, ΜΕΤ

SE_2

Σελλαί της Ελίας

1191

Δυτική – Νότια

Κορυφογραμμή

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ

Ko_1

Κονίζι

1151

Βόρεια

Κορυφογραμμή

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ, ΜΕΤ

Ko_2

Κονίζι

1059

Βόρεια - Ανατολική

Μέση Πλαγιά

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ

Th_1

Θρονί

1168

Δυτική

Μέση Πλαγιά

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ, ΕΔ, ΜΕΤ

Th_2

Θρονί

991

Βόρεια - Ανατολική

Μέση Πλαγιά – Ρέμα

ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ

(1)

Συνεργαζόμενοι Φορείς:
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ΓΕ: συλλογή φυτικού ιστού για γενετικές αναλύσεις, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ: συλλογικού φυτικού υλικού για μελέτη μορφολογικών και
ανατομικών χαρακτηριστικών, ΕΔ: συλλογή εδαφικού υλικού από εδαφοτομή για εδαφολογικές μελέτες, ΜΕΤ: εγκατάσταση
μετεωρολογικού σταθμού για τη συλλογή μετεωρολογικών παραμέτρων.

ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Καταγραφή
περιβαλλοντικών
παραμέτρων

Γονιδιακή
δομή και
ποικιλομορφία

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φαινοτυπική
ποικιλομορφία
Περιβάλλον

Αποτελέσματα που θα συμβάλουν στη σύνταξη ολοκληρωμένης
στρατηγικής για τη διατήρηση του Κυπριακού κέδρου (in situ
και ex situ), λαμβάνοντας υπόψη την προσαρμοστικότητα του
είδους.
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Μελέτη των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών των βελόνων του Cedrus brevifolia Henry,
με την εφαρμογή κλασσικής μορφομετρίας για την αποτύπωση προσαρμοστικών
χαρακτηριστικών σε διαφορετικές θέσεις εξάπλωσής του
Ηλιάδης Ν.-Γ.1, Παπαγεωργίου Α.Χ.2, Μανώλης Α.2, Πιρικκής Α.2, Χρίστου Α.3, Τσιντίδης Τ.3, Fady
B.4, Καδής Κ.1
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Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανταζίδου
193, 68200, Ορεστιάδα, Ελλάδα
3
Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 1414, Λευκωσία, Κύπρος
4
Ecologie des Forêts Méditerranéennes (URFM), INRA, Site Agroparc, Domaine Saint Paul, F-84914, Avignon, Γαλλία
2

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη της ποικιλομορφίας φαινοτυπικών χαρακτηριστικών του Cedrus
brevifolia, ως αποτέλεσμα της προσαρμογής του, εντός του φυσικού πληθυσμού του. Η προσαρμογή αυτή
αναμένεται να αντικατοπτρίζει τις δημογραφικές και οικολογικές επιδράσεις που δέχθηκε το είδος κατά τη
διαβίωσή του σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο Κυπριακός κέδρος (C. brevifolia) είναι ένα
σημαντικό ενδημικό δέντρο της κυπριακής χλωρίδας, με περιορισμένη εξάπλωση, σε έναν και μόνο
κατακερματισμένο πληθυσμό, στο Δάσος Πάφου. Το είδος συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της
Χλωρίδας της Κύπρου ως εύτρωτο, ενώ ο τύπος του οικοτόπου που δημιουργεί (9590*) χαρακτηρίζεται ως
οικότοπος προτεραιότητας από την Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). Πρόσφατες εργασίες έχουν δείξει
ότι το είδος χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ποικιλομορφίας και στατιστικά σημαντική γενετική
διαφοροποίηση μεταξύ των πέντε κυρίως κατακερματισμένων τμημάτων του. Για την υλοποίηση του σκοπού
της έρευνας αυτής έχουν εγκατασταθεί 15 δειγματοληπτικές επιφάνειες, καλύπτοντας τα φυσικά και
οικολογικά όρια εξάπλωσής του. Από κάθε μια από τις επιφάνειες έχει συλλεχθεί φυτικός ιστός από 20
ενήλικα άτομα κέδρου και από κάθε ένα από αυτά επιλέγηκαν 10 βελόνες (3 -ετείς) για την υλοποίηση σειράς
μορφολογικών μετρήσεων. Σε κάθε μια από τις βελόνες μελετήθηκαν 24 μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα
οποία και έτυχαν επεξεργασίας με τη χρήση στατιστικών μεθόδων.

Assessment of Cedrus brevifolia Henry needles’ phenotypic characteristics based on
morphometry for fingerprinting adaptive characteristics in different distribution sites
Eliades N.-G.1, Papageorgiou A. C.2, Manolis A. 2, Pirikis A.2, Christou A.3, Tsintides T.3, Fady B.4,
Kadis C.1
1

Frederick Research Center, 7 Filokyprou str., 1036, Pallouriotissa, Nicosia, Cyprus, e-mail: res.en@frederick.ac.cy
Faculty of Forestry, Environment and Natural Resources, Democritus University of Thrace, 193 Pantazidou str., 68200,
Orestiada, Greece
3
Department of Forests, Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, 1414, Nicosia, Cyprus
4
Ecologie des Forêts Méditerranéennes (URFM), INRA, Site Agroparc, Domaine Saint Paul, F-84914, Avignon, France
2

The present study aims to investigate the variation of phenotypic/morphologic characteristics of Cedrus
brevifolia, as a result of adaptation within its natural population. This adaptation is expected to reflect the
demographic and ecological forces on the species throughout its survival in different environmental
conditions. Cyprus cedar (C. brevifolia) is an important endemic tree of the Cyprus flora, with narrow
distribution in a sole fragmented population in Paphos forest. The species is included in the Red Data Book of
the Flora of Cyprus as vulnerable, while its habitat type (9590*) is characterized as priority habitat according to
the Habitats Directive (92/46/EC). Recent studies have shown that the species is charactrised by high genetic
variation and significant genetic differentiation between the five fragmented (patches). For the purposes of
the present study, 15 sampling plots have been established, covering the natural and ecological boundaries of
the species’ distribution. From each plot, plant tissue has been collected from 20 adult cedar individuals; from
each individual 20 needles (3-years old) have been selected for conducting morphological measurements. For
each needle, 24 morphological characteristics have been studied, which were analysed using statistical
measures for extracting relevant conclusions.
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Μελέτη των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών των βελόνων του Cedrus brevifolia
Henry, με την εφαρμογή κλασσικής μορφομετρίας για την αποτύπωση
προσαρμοστικών χαρακτηριστικών σε διαφορετικές θέσεις εξάπλωσής του.
© Ηλιάδης Ν-Γ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

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.

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.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

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

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

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.

(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.

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

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΒΕ

Εικ. 2: Διάγραμμα κατανομής συχνότητων βελονότυπων ανά ΔΕ.

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

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

(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.
© Ηλιάδης Ν-Γ

Βόρεια - Ανατολική Μέση Πλαγιά – Ρέμα

Μορφή ενήλικου ατόμου του είδους C. brevifolia.

Περισσότερες πληροφορίες ---- www.ncu.org.cy/genocedar
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Ο κυπριακός κέδρος (Cedrus brevifolia) αποτελεί ενδημικό δέντρο της κυπριακής χλωρίδας,
με περιορισμένη εξάπλωση, αφού απαντά σε έναν κατακερματισμένο πληθυσμό στο Δάσος
Πάφου. Το είδος συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου ως
εύτρωτο, ενώ ο τύπος οικοτόπου που δημιουργεί (9590*) χαρακτηρίζεται ως οικότοπος
προτεραιότητας από την Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). Πρόσφατες εργασίες έχουν
δείξει ότι το είδος χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ποικιλομορφίας και στατιστικά
σημαντική γενετική διαφοροποίηση μεταξύ των πέντε κυρίως κατακερματισμένων
τμημάτων του. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εμβάθυνση της γνώσης και στην
κατανόηση των γενετικών παραμέτρων που συνέβαλαν στη γενετική διαφοροποίηση
μεταξύ των κατακερματισμένων τμημάτων του πληθυσμού, ως αποτέλεσμα της γενετικής
προσαρμογής του είδους σε συγκεκριμένα μικρο-περιβάλλοντα, εντός των ορίων της
φυσικής εξάπλωσής του. Για τη διεξαγωγή της έρευνας εγκαταστάθηκαν 16
δειγματοληπτικές επιφάνειες, καλύπτοντας όλα τα φυσικά και οικολογικά όρια εξάπλωσης
του είδους. Από κάθε μια από τις επιφάνειες συλλέχθηκε φυτικός ιστός από 20 ενήλικα
άτομα (320 άτομα στο σύνολο) από τα οποία απομονώθηκε γενετικό υλικό (DNA). Για
σκοπούς μελέτης της γενετικής προσαρμογής του είδους, αριθμός προσαρμοστικών
γονιδίων εξετάστηκαν και έξι (6) από αυτά τα προσαρμοστικά γονίδια, τα οποία
παρουσίασαν επιτυχία ενίσχυσης και ποικιλομορφία, μελετήθηκαν στο σύνολο των
δειγμάτων. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης παρουσίασαν ελάχιστη αλλά
στατιστικά σημαντική γονιδιακή ποικιλομορφία, τόσο εντός όσο και μεταξύ των
δειγματοληπτικών επιφανειών, ως αποτέλεσμα της γενετικής προσαρμογής που
παρατηρείται εντός του πληθυσμού του C. brevifolia σε διαφορετικές μικροπεριβαλλοντικές συνθήκες.
Το Έργο με τον κωδικό ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) Κύπρου.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – Αναρτημένες Ανακοινώσεις

Μελέτη της γενετικής προσαρμογής στενότοπων ενδημικών δασικών ειδών:
Η περίπτωση του Cedrus brevifolia Henry

Μελέτη της γενετικής προσαρμογής στενότοπων
ενδημικών δασικών ειδών: Η περίπτωση του Cedrus
brevifolia Henry.
© Ηλιάδης Ν-Γ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το είδος Cedrus brevifolia είναι ενδημικό κωνοφόρο της κυπριακής χλωρίδας, που σχηματίζει μόνο
έναν πληθυσμό στο Δάσος Πάφου (υψόμετρο 900 - 1.400 m). Παρά το περιορισμένο εύρος
εξάπλωσής του χαρακτηρίζεται ως είδος με ψηλά ποσοστά γενετικής ποικιλομορφίας (Panetsos et
al. 1992, Bou-Dagher Kharrat et al. 2007, Eliades et al. 2011). Σήμερα ο πληθυσμός είναι
κατακερματισμένος σε 5 τμήματα, πιθανόν ως αποτέλεσμα συρρίκνωσης ενός παλαιότερου
πληθυσμού εντός του Δάσους Πάφου. Τα τμήματα αυτά παρουσιάζουν 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 (ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13) αποσκοπεί στη μελέτη και αξιολόγηση της γενετικής
προσαρμογής του είδους εντός αλλά και μεταξύ των 5 γεωγραφικών τμημάτων του. Η γενετική
προσαρμογή που θα παρατηρηθεί αναμένεται να αντικατοπτρίζει τις δημογραφικές και οικολογικές
επιδράσεις που δέχθηκε το είδος κατά τη διαβίωσή του σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η στοίχιση των ακολουθιών (γονιδίων) έγινε με τη χρήση του λογισμικού BioEdit version 7.0.9.0 (Εικ. 2
& Εικ. 3), ενώ η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων για την εκτίμηση γενετικών παραμέτρων έγινε
χρησιμοποιώντας το λογισμικό DnaSP v.5.0.
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων στο σύνολο των γονιδίων που εξετάστηκαν έδειξε ότι η
μέση γονιδιακή ποικιλομορφία (θw) στον Κυπριακό κέδρο είναι 2,842 ενώ η μέση γονιδιακή διαφορά
μεταξύ των ακολουθιών των δειγμάτων που μελετήθηκαν (π) είναι 2,052 (Πίνακα 3). Εξέταση της
εξελικτικής ουδετερότητας των υπό μελέτη γονιδίων έδειξε στατιστικά σημαντική τιμή για το μοντέλο
ανάλυσης Fu & Li D Test, για ένα μόνο προσαρμοστικό γονίδιο (Πίνακας 3).

Εικ. 2: Χρωματογράφημα τμήματος του γονιδίου 2-9930, στο οποίο είναι ευδιάκριτη η ετεροζυγωτία του ατόμου σε δυο θέσεις βάσεων.
© Eliades N.-G.

Πίνακας 2: Στοιχεία των υποψήφιων προσαρμοστικών γονιδίων που επιλέχθηκαν για σκοπούς της παρούσας έρευνας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την υλοποίηση της εργασίας εγκαταστάθηκαν 16 δειγματοληπτικές επιφάνειες (ΔΕ), με στόχο την
κάλυψη των φυσικών και οικολογικών ορίων εξάπλωσης του είδους (Πίνακας 1 & Εικ.1). Από κάθε μια
από τις ΔΕ συλλέχθηκε φυτικός ιστός (βελόνες) από 20 ενήλικα άτομα κέδρου (σύνολο 320). Γενωμικό
DNA απομονώθηκε από 40 mg ξηρού φυτικού ιστού, ακολουθώντας το πρωτόκολλο DNeasy 96 plant
kit (Qiagen, Hilden, Germany).
Για τους σκοπούς της μελέτης, η αναζήτηση υποψήφιων προσαρμοστικών γονιδίων έγινε από τις
βάσεις:
(i) Evoltree EST database (http://www.evoltree.org),
(ii) NCBI - (http://www.ncbi.nlm.nih.gov),
(iii) Dendrome – A forest tree genome database (http://dendrome.ucdavis.edu) και
(iv) Την εργασιά “Mechanisms of microevolution in a tree species introduced in Cedrus atlantica
Manetti” (Ph.D. thesis – σε εξέλιξη).
Αρχικά έγινε επιλογή 20 προσαρμοστικών γονιδίων, τα οποία δοκιμάστηκαν σε μικρό αριθμό
δείγματος. Από αυτά 13 γονίδια έδωσαν επιτυχή ενίσχυση σε πήκτωμα αγαρόζης (80%), ενώ μετά την
ανάλυση των ακολουθιών σε ABI 3730 xl sequencer, επιλέγηκαν 6 προσαρμοστικά γονίδια (Πίνακας 2)
για τη μελέτη του συνόλου των δειγμάτων της εργασίας.

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

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΟΥ

ΜΗΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ (bp) ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

0-8479

INT1

Inositol transporter involved in root growth

358

0-16009

Argonaute 7 (AGO7)

Micro RNAs involved in epigenetic mechanisms

431

2-2937

ATP/ADP-antoporter

Inhibits the palmitate-stimulated respiration in the controlled
state and increases the membrane potential lowered by
palmitate.

436

2-9930

Transcription factor
SHR (Short root)

Root growth (root stem cell differentiation and development
radial).

531

3830

Transcription

Picea sitchensis clone WS02744_K09 mRNA-

404

76451

Transcription

-

404

Εικ. 3: Ευθυγράμμιση ακολουθιών (δειγμάτων) του γονιδίου 3830, με εμφανείς τις θέσεις όπου παρατηρείται
πολυμορφισμός μονών νουκλεοτιδίων (SNPs).
Πίνακας 3: Παρουσίαση της γονιδιακής ποικιλομορφίας του Cedrus brevifolia.

ΓΟΝΙΔΙΟ

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ
ΑΠΛΟΤΥΠΩΝ

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ
ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

Nh (signl.)

He (SD)

S

θw (x103)

Π (x103)

Fu & Li

Tajima’s D

0-8479

8

0,308

6

2,690

1,040

-2,112n.s.

-1,245n.s.

0-16009

6

0,400

5

1,660

0,980

-0,360n.s.

-0,681n.s.

2-2937

19

0,517

9

2,900

3,990

-1,185n.s.

0,236n.s.

2-9930

17

0,488

15

5,300

1,600

1,540*

-1,650n.s.

3830

15

0,642

6

2,200

2,900

0,156n.s.

-0,023n.s.

ΔΕ

Τοποθεσία

Υψόμετρο

Έκθεση ΔΕ

Τοπογραφική θέση ΔΕ

EM_1

Έξω Μύλος

1232

Δυτική

Κορυφογραμμή

76451

12

0,472

7

2,300

1,800

0,856n.s.

-0,020n.s.

EM_2

Έξω Μύλος

1104

Δυτική – Νότια

Μέση Πλαγιά

Μέσος όρος

12,83

0,471

8

2,842

2,052

-

-

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

1271

Δυτική

Κορυφογραμμή

SE_1 Σελλαί της Ελίας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας

ΓΟΝΙΔΙΟ
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

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

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

Η εργασία παρουσιάζει σημαντικά και ενδιαφέροντα αποτελέσματα αφού ο Κυπριακός κέδρος
παρουσιάζει υψηλά ποσοστά γονιδιακής ποικιλομορφίας σε επίπεδο νουκλεοτιδίων, σε σχέση με
άλλα δασικά είδη της Ευρώπης με μεγαλύτερο εύρος εξάπλωσης, όπως Pinus mugo (Mosca et al.
2012) ή και Fagus sylvatica (Seifert et al. 2012). Η ποικιλομορφία αυτή μπορεί να συνδέεται με
γονιδιακή προσαρμογή του είδους σε διαφορετικές θέσεις εξάπλωσης του, ως αποτέλεσμα
υψομετρικής και γεωγραφικής προσαρμογής του είδους σε μικρή κλίμακα.
Βιβλιογραφία
• Bou Dagher-Kharrat M et al. (2007) Geographical diversity and genetic relationships among Cedrus species estimated by AFLP. Tree Genet Genomes 3: 275–285
• Eliades N-G et al. (2011) High genetic diversity and significant population structure in Cedrus brevifolia Henry, a narrow endemic Mediterranean tree from Cyprus. Plant Syst
Evol (2011) 294: 185–198
• Mosca E., et al. (2012) Contrasting patterns of nucleotide diversity for four conifers of Alpine European forests. Evol Appl, 5: 762-75
•Panetsos KP, et al. (1992) First analysis on allozyme variation in Cedar species (Cedrus. sp.). Silvae Genet 41(6): 339–342
•Seifert S., et al. (2012) DNA sequence variation and development of SNP markers in beech (Fagus sylvatica L.). Eur J Forest Res, 131: 1761–1770

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: www.ncu.org.cy/genocedar
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Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του ΙΠΕ.

Book of abstracts

Faculty of Silviculture and
Forest Engineering
FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Brașov, Romania, 24-25 October 2014

Book of abstracts

1

Book of abstracts

Contents
Forests and biodiversity .......................................................................................................................... 3
Forest ecosystem management ............................................................................................................ 36
Forests in the service of society ............................................................................................................ 58
Innovative forest engineering ............................................................................................................... 77
Applied geomatics ................................................................................................................................. 88
Wildlife management .......................................................................................................................... 101

2

Forests and biodiversity

Section 1:
Forests and biodiversity

3

Forests and biodiversity

16

COMPARATIVE MORPHO-ANATOMIC CHARACTERISTICS OF CEDRUS
BREVIFOLIA HENRY NEEDLES: A TOOL FOR ASSESSING SPECIES LOCAL
ADAPTATION.
Eliades N.-G., Frederick Research Center, Cyprus
Kounnamas C., Frederick Research Center, Cyprus
Manolis A., Democritus University of Thrace, Greece
Pirikkis A., Democritus University of Thrace, Greece
Varsamis G., Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Greece
Merou Th., Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Greece
Christou A., Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, Cyprus
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Fady B., Ecologie des Forêts Méditerranéennes (URFM), France.
Papageorgiou A. C., Democritus University of Thrace, Greece

Forests and biodiversity

Abstract: The present study aims to investigate the variation of morphologic and anatomic characteristics of
Cedrus brevifolia, as a result of adaptation within its natural population. This adaptation is expected to reflect
the demographic and ecological forces on the species throughout its survival in different environmental
conditions. Cyprus cedar (C. brevifolia) is an important endemic tree of the Cyprus flora, with narrow
distribution in a sole fragmented population in the Paphos forest. The species is included in the Red Data Book
of the Flora of Cyprus as vulnerable, while its habitat type (*9590) is characterised as a priority habitat
according to the Habitats Directive (92/43/EC). Recent studies have shown that the species is characterised by
high genetic variation and significant genetic differentiation between five patchy subpopulations. For the
purposes of the present study, 16 sampling plots have been established within the five fragments, covering the
natural and ecological boundaries of the species’ distribution. From each plot, plant tissue has been collected
from 20 adult cedar individuals; from each individual 10 needles (3-year-old) have been selected for conducting
morphological and anatomical measurements. For each needle, 24 morphological parameters and 8 anatomical
parameters have been studied; the results were analysed using statistical measurements for extracting relevant
conclusions. The results showed that within patches the variability of morpho-anatomic characteristics is higher
than among patches. In addition, and despite the narrow distribution of Cyprus cedar, significant differentiation
among the five patches was detected, while phenotypes of needles were created. The differences found between
patches suggest the adaptive nature of the morpho-anatomic characteristics of this species within its sole
population, probably owing to the gene diversity and micro-environmental conditions.
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Comparative morpho-anatomic characteristics of Cedrus brevifolia
Henry needles: a tool for assessing species local adaptation.
Eliades N.-G.1, Kounnamas C.1, Manolis A.2, Pirikkis A.2, Varsamis G.3, Merou Th.3, Takos I. 3, Christou A.4, Tsintides T.4,
Symposium Forest and Sustainable Development, Romania

Fady B.5, Papageorgiou A. C.2
(1) Frederick Research Center (Nicosia, Cyprus) E-mail: res.en@frederick.ac.cy, (2) Democritus University of Thrace (Faculty of Forestry, Environmental Management and Natural Resources), (3) Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology (Department of Forestry and Natural Environment Management), (4) Ministry of
Agriculture, Natural Resources and Environment, Cyprus (Department of Forests), (5) INRA (Ecologie des Forêts Méditerranéennes –URFM–)

INTRODUCTION

MATERIALS AND METHODS

Cedrus brevifolia is an important endemic tree of the Cyprus flora, with narrow distribution (320 ha) in a
unique population in the Paphos forest. Its population is not uniform and is classified into five separate sites
most likely as a result of the fragmentation of one previously common population (Eliades et al. 2011).
Cyprus cedar is included in the Red Data Book of the Flora of Cyprus as vulnerable (Tsintides et al. 2007),
while its habitat type (*9590) is of conservation priority according to the Habitats Directive (92/43/EC).
Recent studies have shown that the species is characterized by high genetic variation (Panetsos et al. 1992,
Bou-Dagher Kharrat et al. 2007, Eliades et al. 2011) and significant genetic differentiation between the five
patchy sites (Eliades et al. 2011).

As many as 16 sampling plots were established within the five sites covering the natural and ecological
boundaries of the species’ distribution (Map 1; Table 1). In each plot, plant tissue was collected from 20
adult trees (320 individuals in total) and for each tree 10 needles (3-year-old) were collected.

The present study aims to investigate the variation of morphologic and anatomic characteristics of Cedrus
brevifolia, as a result of adaptation within its natural population. This adaptation is expected to reflect the
demographic and ecological forces on the species throughout its survival under different environmental
conditions.

For conducting the morphological measurements, ten needles from each tree were dried (using silica gel)
and then scanned, using a resolution of 1200 dpi and saving the file as .jpg. The digital images were
analysed using the ImagePro Plus 6.0 (Media Cybernetics Inc.) software, where 24 morphological measures
were taken. In addition, 16 anatomical traits were measured on 5 visually healthy needles from 5 trees per
plot, after performing dissections and preparation. A dissecting microscope and a stereo microscope were
used.
Statistical analysis of morphological and anatomical traits included comparison of means through ANOVA,
reduction of scale with PCA and MFA and clustering after a spatial and a non-spatial MCMC simulation using
the R packages FactoMineR (Lê et al. 2008) and Geneland (Guillot et al. 2012).

Table 1: Description of sampling plots.
Plot

Site

Elevation

Orientation

Topography

EM_1

Exo Milos

1232

West

Ridge

Map 1: Distribution of sampling plots within the natural population of C.
brevifolia.
Plot
Cedar’s plantations

EM_2

Exo Milos

1104

West – South

Middle-Mountain

Cedar forest
Oak forest

Tr_1

Tripylos

1331

West

Ridge

Pine & Cedar forest
Pine forest

Tr_2

Tripylos

1295

West

Middle-Mountain

Tr_3

Tripylos

1192

North

Middle-Mountain

Tr_4

Tripylos

1319

North – South

Ridge

Tr_5

Tripylos

1400

West – South

Ridge

Tr_6

Tripylos

1268

South

Middle-Mountain

Tr_7

Tripylos

1294

North – West

Middle-Mountain

Tr_8

Tripylos

1094

West

River-bed

SE_1

Sellae tis Elias

1271

West

Ridge

SE_2

Sellae tis Elias

1191

West – South

Ridge

Ko_1

Konizi

1151

North

Ridge

Ko_2

Konizi

1059

North - East

Middle-Mountain

Th_1

Throni

1168

West

Middle-Mountain

Th_2

Throni

991

North - East

Roads
Rivers

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Correlation circle based on the PCA axis (Ax. 1 & Ax. 2) for morphological (left) and anatomical (right) traits of
needles.

Middle-Mountain (to
River-bed)
© Eliades N.-G.

K=4

Clustering of sampling plots, as this results from the 2 first axes of PCA: from the 24 morphological traits (left)
and the 16 anatomical traits (right) in C. brevifolia.

Population structure based on the morphological traits was carried out based on Bayesian clustering algorithm
implemented in the R package GENELAND v. 4.0.2. Detected number of groups=4, under a non-spatial model.

RESULTS

Clustering of morphological traits and assessment of their correlation level within each sampling plot.
Periphery sites showed different patterns of correlation between plots from high and low altitude.

CONCLUSIONS
• The 24 morphological traits of the needles are grouped in 3 main PCA axes explaining 87% of the total
diversity, while the 16 anatomical traits need 9 PCA axes to explain the same amount of diversity.
• The first PCA axis of the morphological traits includes traits that express needle length, the second one
PCA axis needle width an the third needle shape.
• There are significant differences in morphology and anatomy between plots of the same site. Plot “TR_2”
is the mostly differentiated plot for both trait groups.
• Important anatomic traits for adaptation, such as SLA, differ significantly between plots that are
characterized by humid or arid conditions.
The Project (code:DIDAKTOR/0609/13) is co-financed by the European Regional Development Fund and the
Republic of Cyprus through the Research Promotion Foundation.
Project’s Beneficiaries:

Get more information about the project in website:
www.ncu.org.cy/genocedar

• Needle morphology is influenced by fewer factors than needle anatomy, indicating a more complex level of
environmental influence.
• For both traits, clustering of plots and sites is similar to the one observed through genetic markers (Eliades
et al. 2011)
• There is adaptive differentiation among plots, related apparently to altitude, soil humidity, bedrock and
other environmental attributes. Thus, there is potential for using these adaptive differences for
conservation and management of the forest.
References:
• Bou Dagher-Kharrat M et al. (2007) Geographical diversity and genetic relationships among Cedrus species estimated by AFLP. Tree Genet Genomes 3: 275–285
• Eliades N-G et al. (2011) High genetic diversity and significant population structure in Cedrus brevifolia Henry, a narrow endemic Mediterranean tree from Cyprus. Plant Syst Evol
294: 185–198
• Panetsos KP et al. (1992) First analysis on allozyme variation in Cedar species (Cedrus. sp.). Silvae Genet 41: 339–342
•Tsintides et al. (2007) The red data book of the flora of Cyprus. Cyprus Forest Association, Nicosia, p 149
•Lê, S. et al. (2008). FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis. Journal of Statistical Software 25: 1-18
• Guillot G. et al. (2012) A Unifying Model for the Analysis of Phenotypic, Genetic and Geographic Data. Systematic Biology 61: 897-911
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DESCRIPTION

A basic argument in the study of adaptation of trees is that natural selection in different
environments generates genetic clines that correlate with the environment’s clines. Thus,
temporal changes in gene frequency resulting from climate change mirror spatial changes. This
study aims to address these general arguments in a narrowly distributed endemic species. Thus,
it investigates the gene variation in Cedrus brevifolia, as a result of adaptation within its natural
population. This adaptation is expected to reflect the demographic and ecological forces on the
species throughout its survival in different environmental conditions. Cedrus brevifoliais an
endemic conifer tree of Cyprus flora, with narrow distribution in a fragmented population (~398
ha). It is listed in the Red Data Book of the Flora of Cyprus as vulnerable, while its habitat type
(9590*) is characterised as priority habitat according to the Habitats Directive (92/46/EC).
Recent studies have shown that the species is charactrised by high genetic variation and
significant genetic differentiation between five relic patches. Here, needles from 320 trees were
collected from 16 sampling plots (20 trees / plot), covering the natural and ecological boundaries
of the species’ distribution. Successful DNA extraction lead to the testing of 20 candidate
adaptive genes, where six of them showed polymorphisms (total of 44 SNPs). Analysis of gene
diversity patterns based on these six genes reveled a mean nucleotide diversity of θw = 2.842 X
10-3 and an average pairwise difference between sequences of π = 2.052 X 10-3. However,
neutrality test showed evidence of positive selection in only one out of six candidate genes.
Aristotelis Papageorgiou (Democritus University of Thrace), Bruno Fady (Ecologie des Forêts
Méditerranéennes (URFM) INRA)

Assessing the genetic local adaptation within the wild population of a
narrow endemic tree species: the case of Cedrus brevifolia Henry.
Eliades N.-G.1, Papageorgiou A. C.2, Fady B.3
(1) Frederick Research Center, E-mail: res.en@frederick.ac.cy, (2) Democritus University of Thrace (Faculty of Forestry, Environmental Management and Natural Resources),
Annual Meeting, British Ecological Society and Société Française d’Ecologie

(3) INRA, Ecologie des Forêts Méditerranéennes –URFM–

INTRODUCTION

RESULTS

Cedrus brevifolia is an endemic tree of the Cyprus flora, with narrow distribution (~398 ha) in a unique

Fragments from 17 different genes were successfully amplified and identified in this study (Table 2), after

population in the Paphos forest. Its population is not uniform and is classified into five separate sites, most

testing 47 primer pairs and evaluating them for successful amplification and level of similarity (verified using

likely as a result of the fragmentation of one previously common population (Eliades et al. 2011). Cyprus

TBLASTSTX) with an E Value of 10-20. Upon sequencing the amplified genes, 10 genes showed SNPs and/or

cedar is included in the Red Data Book of the Flora of Cyprus as vulnerable (Tsintides et al. 2007), while its

insertions/deletions (indels) in C. brevifolia (Table 2).

habitat type (*9590) is of conservation priority according to the Habitats Directive (92/43/EC). Recent

However, further analysis using the whole samples size (320 trees) was carried out using the 6 most variable

studies have shown that the species is characterized by high genetic variation (Panetsos et al. 1992, Bou-

genes (Table 3), as these were detected in pre-analysis step using a low amount of samples. In six different

Dagher Kharrat et al. 2007, Eliades et al. 2011) and significant genetic differentiation between the five

genes, 2 indels (in gene 76451) and 53 SNPs (the total number from the six genes) were identified.

patchy sites (Eliades et al. 2011).

Analysis of gene diversity patterns based on these six genes reveled a mean nucleotide diversity of θw =

However, the possibility of natural selection in different environments within the sole natural population of

2.842 X 10-3 and an average pairwise difference between sequences of π = 2.052 X 10-3 (Table 4). However,

C. brevifolia needs investigation. A basic argument in the study of adaptation of trees is that natural

neutrality test showed evidence of positive selection in only one out of six candidate genes (2-9930).

selection in different environments generates genetic clines that correlate with the environment’s clines.
Thus, temporal changes in gene frequency resulting from climate change mirror spatial changes. The
present study aims to address these arguments in a narrowly distributed endemic species in the east part of
Mediterranean sea.
Table 1: Description of sampling plots.
PLOT

SITE

ELEVATION

ORIENTATION

TOPOGRAPHY

EM_1

Exo Milos

1232

West

Ridge

EM_2

Exo Milos

1104

West – South

Middle-Mountain

Map 1: Distribution of sampling plots within the natural
population of C. brevifolia.
Table 2: Selected adaptive candidate genes tested in C. brevifolia.

Plot
Cedar’s plantations
Cedar forest

SEQ

GENE CODE

AMPLIFICATION

SNPS/INDEL

SEQ

GENE CODE

AMPLIFICATION

SNPS/INDEL

1

2_9930

√

√

10

51194

√

X

2

0_8479

√

√

11

50038

√

√

3

0_16009

√

√

12

48310

√

√

4

2_2937

√

√

13

33736

√

X

Middle-Mountain

5

76451

√

√

14

26402

√

X

West

River-bed

6

68490

√

X

15

19557

√

X

1271

West

Ridge

Sellae tis Elias

1191

West – South

Ridge

7

66407

√

X

16

5873

√

√

Ko_1

Konizi

1151

North

Ridge

8

65789

√

X

17

3830

√

√

Ko_2

Konizi

1059

North - East

Middle-Mountain

9

62895

√

√

-

-

-

-

Th_1

Throni

1168

West

Middle-Mountain

Th_2

Throni

991

North - East

Oak forest

Tr_1

Tripylos

1331

West

Ridge

Tr_2

Tripylos

1295

West

Middle-Mountain

Tr_3

Tripylos

1192

North

Middle-Mountain

Tr_4

Tripylos

1319

North – South

Ridge

Tr_5

Tripylos

1400

West – South

Ridge

Tr_6

Tripylos

1268

South

Middle-Mountain

Tr_7

Tripylos

1294

North – West

Tr_8

Tripylos

1094

SE_1

Sellae tis Elias

SE_2

Pine & Cedar forest
Pine forest
Roads
Rivers

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Middle-Mountain (to

Gene code: Corresponds to code as assigned in the project: Dendrome – A forest tree genome database
(http://dendrome.ucdavis.edu). The origan genes are orignt from species within Pinaceae family.

River-bed)

MATERIALS AND METHODS
Sampling design: 16 sampling plots were
established within the five sites covering
Table 3: Selected adaptive candidate genes for studying of gene diversity in Cedrus brevifolia.

the natural and ecological boundaries of

GENE CODE

LOCUS

PUTATIVE PROTEIN

BLAST

2-9930

Transcription factor
SHR (Short root)

Root growth (root stem cell differentiation and development
radial).

NM_119928

0-8479

INT1

Inositol transporter involved in root growth

NM_102761

from 20 adult trees (320 individuals in

0-16009

Argonaute 7 (AGO7)

Micro RNAs involved in epigenetic mechanisms

NM_105611

total).

2-2937

ATP/ADP-antoporter

Inhibits the palmitate-stimulated respiration in the controlled
state and increases the membrane potential lowered by
palmitate.

NM_101419

76451

Transcription

-

-

3830

Transcription

Picea sitchensis clone WS02744_K09 mRNA

-

the species’ distribution (Map 1; Table 1).

In each plot, plant tissue was collected

Molecular markers: DNA was isolated from plant tissues (2n)
using DNeasy 96 plant kit’s protocol (Qiagen, Hilden, Germany).

Table 4: Level of gene diversity in C. brevifolia.

Candidate genes have been chosen based on literature survey,

GENE CODE

namely: Evoltree EST database (http://www.evoltree.org) and
the

FRAGMENT SIZE IN C. BREVIOFLIA

HAPLOTYPE DIVERSITY

NUCLEOTIDE DIVERSITY
θw (x10-3) Π (x10-3)

NEUTRALITY TEST

(bps)

Nh (signl.)

He (SD)

S

2-9930

527

17

0,488

15

5,300

1,600

1,540*

database

0-8479

376

8

0,308

6

2,690

1,040

-2,112n.s.

(http://dendrome.ucdavis.edu/). Both databases were used to

0-16009

431

6

0,400

5

1,660

0,980

-0,360n.s.

2-2937

419

19

0,517

9

2,900

3,990

-1,185n.s.

76451

473

12

0,472

7

2,300

1,800

0,856n.s.

3830

403

15

0,642

6

2,200

2,900

0,156n.s.

12,83

0,471

8

2,842

2,052

--

Dendrome

–

A

forest

tree

genome

find corresponding Cedrus spp. sequences, while alternative
transferability of Pinus spp. primer pairs was tested.

The

Mean value

selected sequences were verified by a TBLASTX search and for

CONCLUSIONS

primer design in order to amplify the corresponding genomic
region in Cedrus brevifolia was used.

Fu & Li

The present study showed interesting results, since *** the gene tranferability and gene diversity in narrow
endemic coniferous species. Gene transferability within the same family (Pinaceae family) seem to be more
effectiveness. Despite that the level of gene diversity in C. brevifolia seem to be low, it remains high when
compared with other narrow endemic tree species and/or widespread species (Pinus mugo - Mosca et al.
2012; Fagus sylvatica - Seifert et al. 2012). The six genes that showed variability in Cedrus bervifolia are

Statistical analysis: The sequence coding was carried out using the software Condon Code, while the

powerful tools for assessment gene structure within the narrowly distribution population of this species in

sequence alignment for each candidate adaptive gene was done using the software BioEdit version

order to fingerprint/detecting a local adaptation at the different geographical sites.

7.0.9.0. Finally, statistic analysis of sequences data was carried out using the software DnaSP v.5.0.
References:
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Η έρευνα ως μέσο ανάπτυξης ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διατήρηση και προστασία
των γενετικών πόρων του ενδημικού δέντρου της Κύπρου Cedrus brevifolia Henry.
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ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το είδος Cedrus brevifolia (κέδρος η βραχύφυλλη ή Κυπριακός κέδρος) είναι ενδημικό

Ο κυπριακός κέδρος, παρά το περιορισμένο εύρος εξάπλωσής του, χαρακτηρίζεται ως ένα

κωνοφόρο δέντρο της Κύπρου. Πρώτη αναφορά για το είδος στο νησί γίνεται από τον

δασικό είδος με υψηλά ποσοστά γενετικής ποικιλομορφίας (Panetsos et al. 1992, Bou-Dagher

Θεόφραστο (372 – 287 π.Χ),

ενώ πρόσφατες εργασίες υποστηρίζουν ότι το είδος έχει

Kharrat et al. 2007, Eliades et al. 2011). Καθίσταται, έτσι, ως ένα παράδειγμα στην παγκόσμια

γενετικά διαχωριστεί από τον C. libani (συγγενικό του είδος) πριν από περίπου 5.000.000

βιβλιογραφία, όπου ο ενδημισμός και η περιορισμένη εξάπλωση δεν συνδέονται απαραίτητα

(Qiao et al. 2007) χρόνια. Σήμερα το είδος περιορίζεται σε ένα και μόνο κατακερματισμένο σε

με τη γενετική εκτροπή και την απώλεια της γενετικής παραλλακτικότητας. Τα τμήματα του

πέντε τμήματα πληθυσμό (~320 ha), στην ευρύτερη περιοχή Τριπύλου, στο δάσος Πάφου.

φυσικού πληθυσμού παρουσιάζουν μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική γενετική

Το καθεστώς διατήρησής του είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού συμπεριλαμβάνεται στο

διαφοροποίηση (Eliades et al. 2011).

Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου (κατατάσσεται ως ευάλωτο), ενώ ο οικότοπός του
συμπεριλαμβάνεται ως οικότοπος προτεραιότητας [9590 *C. brevifolia forests (Cedrosetum
brevifolia)] στο Παράρτημα Ι, της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ). Τέλος, η περιοχή
εξάπλωσής του έχει ανακηρυχτεί από το Υπουργικό Συμβούλιο (1986) σε φυσικό απόθεμα,
ενώ η ευρύτερη περιοχή εξάπλωσής του έχει συμπεριληφθεί στο δίκτυο Natura 2000.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13
Το έργο «Ευπάθεια του ενδημικού Cedrus brevifolia από Κύπρο: Ανίχνευση των γονιδίων και

των γνωρισμάτων φαινοτυπικής ποικιλότητας που συνδέονται με την προσαρμογή»
(Ακρωνύμιο: ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13), στοχεύει στη μελέτη και αξιολόγηση της γενετικής
προσαρμογής και της προσαρμοστικής ικανότητας του C. brevifolia εντός του φυσικού

Στοιχεία των υποψήφιων προσαρμοστικών γονιδίων που επιλέχθηκαν για σκοπούς της παρούσας έρευνας.

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΟΥ

ΜΗΚΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ (bp)

ΑΡΙΘΜΟΣ SNPs /
ΑΡΙΘΜΟΣ Ins/Del

INT1

Inositol transporter involved in root
growth

376

10 / 0

Argonaute 7
(AGO7)

Micro RNAs involved in epigenetic
mechanisms

431

5/0

ATP/ADPantoporter

Inhibits the palmitate-stimulated
respiration in the controlled state and
increases the membrane potential
lowered by palmitate.

436

6/0

Transcription
factor SHR (Short
root)

Root growth (root stem cell
differentiation and development radial).

531

9/0

Transcription

Picea sitchensis clone WS02744_K09
mRNA-

404

11 / 0

Transcription

-

404

12 / 2

πληθυσμού του:

3. Καταγραφή περιβαλλοντικών
παραμέτρων εντός του φυσικού
πληθυσμού του είδους.

1. Γονιδιακή
ποικιλομορφία του είδους.
ΣΤΟΧΟΣ

2. Μορφολογική και
φαινοτυπική
ποικιλομορφία του είδους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

•

•

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Χαρτογράφηση της εξάπλωσής του και των

•

τύπων οικοτόπων που αυτό σχηματίζει

πολυμορφικών

(Χάρτης 1).

γονιδίων για μελέτη του κέδρου.

Εγκατάσταση

16

δειγματοληπτικών

•

Ενίσχυση

υποψήφιων

όλων

των

προσαρμοστικών

δειγμάτων

με

6

προσαρμοστικά γονίδια.

επιφανειών (ΔΕ) (Χάρτης 1) .
•

Απομόνωση γενωμικού DNA και ανάπτυξη 10

Συλλογή φυτικού ιστού από 20 γειτνιάζοντα

•

ενήλικα δέντρα ανά ΔΕ (320 συνολικά).

Μελέτη και καταγραφή 24 μορφολογικών και 16
ανατομικών χαρακτηριστικών των βελόνων.

Χάρτης 1: Κατανομή των ΔΕ εντός των ορίων του φυσικού πληθυσμού.

Μελέτη της πληθυσμιακής δομής του C. brevifolia, με τη χρήση μορφολογικών (δεξιά) και ανατομικών
χαρακτηριστικών. Η ανάλυση έγινε με την υιοθέτηση της μεθόδου «Bayesian clustering algorithm» όπως αυτή
εφαρμόζεται από το λογισμικό GENELAND v. 4.0.2. Η μελέτη των πληθυσμιακών δομών δείχνει στατιστικά
σημαντική ομαδοποίηση του πληθυσμού βάση των μορφολογικών χαρακτηριστικών σε 4 ομάδες και βάση των
ανατομικών χαρακτηριστικών σε 3 ομάδες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Τα αποτελέσματα του έργου αντικατοπτρίζουν τόσο την προσαρμογή του Κυπριακού κέδρου

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα συμβάλουν:

στις διάφορες θέσεις που εμφανίζεται όσο και την προσαρμοστική του ικανότητα, ως

• Στην ανάπτυξη ορθολογιστικών στρατηγικών διατήρησης του είδους από τα αρμόδια

αποτέλεσμα των δημογραφικών και οικολογικών πιέσεων που δέχθηκε το είδος στο πέρασμα

κυβερνητικά τμήματα ή άλλους φορείς που ασχολούνται με θέματα διατήρησης των

των αιώνων. Παρά το περιορισμένο εύρος εξάπλωσης του είδους, αυτό καταγράφει σχετικά

φυσικών πόρων των δασικών οικοσυστημάτων. Επίσης, η μεθοδολογία του έργου θα

ψηλά επίπεδα γονιδιακής ποικιλομορφίας, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι και μεγαλύτερη

μπορούσε να υιοθετηθεί για τη μελέτη και άλλων ειδών της Κυπριακής χλωρίδας.

από αυτή δασικών ειδών με ευρύτερη εξάπλωση. Η εξέταση της επίδρασης της υψομετρικής

• Στη διεκδίκηση εξωτερικών οικονομικών πόρων για θέματα έρευνας, εφαρμοσμένης

διαβάθμισης σε σχέση με τη γονιδιακή διαφοροποίηση δεν φαίνεται να επηρεάζει τόσο όσο

δασοπονίας καθώς και ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών διατήρησης στο σύνολο

η γεωγραφική εξάπλωση των ατόμων εντός των διαφορετικών θέσεων που απαντάται

της Κυπριακής χλωρίδας, αφού θα αποτελούν στοιχεία αναφοράς.
• Στην ενδυνάμωση του ρόλου και της προβολής της επιστημονικής κοινότητας της Κύπρου

σήμερα ο πληθυσμός.
Τα μορφολογικά και ανατομικά χαρακτηριστικά του είδους παρουσιάζουν μια σημαντική

στο εξωτερικό, με την παρουσίαση τους σε διεθνής επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.

φαινοτυπική πλαστικότητα, αφού φαίνονται να διαφοροποιούνται τόσο στη γεωγραφική

• Στην ενίσχυση της υφιστάμενης γνώσης σχετικά με τη γενετική προσαρμογή ενδημικών

όσο και στην υψομετρική εξάπλωση του είδους. Το αποτέλεσμα αυτό συνηγορεί στην άποψη

ειδών της μεσογειακής λεκάνης με περιορισμένη εξάπλωση και την ανάγκη διατήρησής

ότι το μικρο-κλίμα της θέσης ανάπτυξης μιας ομάδας ατόμων (συστάδας) επηρεάζει τη

τους.

φαινοτυπική έκφραση ιστών του Κυπριακού κέδρου. Τέτοια αποτελέσματα θα μπορούσαν να
συνδεθούν με την επιλογή ετεροζυγωτών ατόμων ή αλληλομόρφων που ευνοούν την ευρεία
περιβαλλοντική ανοχή.
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