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1Το παρόν κείμενο εκπονήθηκε από το Frederick Research Centre στα πλαίσια του έργου ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13, με τίτλο: «Ευπάθεια 

του ενδημικού Cedrus brevifolia από Κύπρο: Ανίχνευση των γονιδίων και των γνωρισμάτων φαινοτυπικής ποικιλότητας που 

συνδέονται με την προσαρμογή». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την 

Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.  
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Εισαγωγή 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Ευπάθεια του 

ενδημικού Cedrus brevifolia από την Κύπρο: Ανίχνευση των γονιδίων και γνωρισμάτων 

φαινοτυπικής ποικιλότητας που συνδέονται με την προσαρμογή» (ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13). Το έργο 

συνολικής διάρκειας 42 μηνών υλοποιήθηκε στα πλαίσια της «Δέσμης Προγραμμάτων για Έρευνα, 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010» και συγκεκριμένα στην κατηγορία του 

προγράμματος «ΔΙΔΑΚΤΩΡ», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης 

Έρευνας. 

Κύριος στόχος του ερευνητικού έργου αποτέλεσε η κατανόηση και αξιολόγηση της προσαρμογής 

και προσαρμοστικής ικανότητας του ενδημικού Cedrus brevifolia (κέδρος η βραχύφυλλη), στο 

φυσικό του πληθυσμό. Για το λόγο αυτό έγινε μελέτη της γονιδιακής ποικιλομορφίας, της 

ποικιλομορφίας μορφολογικών και ανατομικών χαρακτηριστικών και συλλογή και καταγραφή 

οικολογικών παραμέτρων. Οι δράσεις του έργου αφορούσαν τόσο εργασίες πεδίου για τη λήψη 

δεδομένων όσο και εργαστηριακές αναλύσεις για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. 

Το έργο υλοποιήθηκε μέσα από μια καλά οργανωμένη κοινοπραξία συνεργαζόμενων φορέων (ΣΦ), 

από τρείς Ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία). Ανάδοχος φορέας του έργου ήταν το 

Frederick Research Center (FRC) ενώ συνεργαζόμενοι φορείς του: το Institute National de la 

Recherche Agronomique (Avignon, Γαλλία), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα 

Δασολογίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Ελλάδα) και το Τμήμα Δασών 

(Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (ΥΓΦΠΠ), Κύπρος).  

Η διεξαγωγή της ημερίδας έγινε στα πλαίσια συμβατικής υποχρέωσης του έργου όπως αυτή 

προβλέπεται στη Δέσμη Εργασίας 2 (ΔΕ.2) και στόχευε στην παρουσίαση του έργου στο σύνολο 

του, μέσα από την ανάλυση των στόχων του, την παρουσίαση της μεθοδολογίας της έρευνας που 

υιοθέτησε και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του. Επιπλέον, μέσω της ημερίδας αυτής οι 

φορείς του έργου είχαν σκοπό να αναδείξουν σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται 

με τους στόχους του έργου. 

Η ημερίδα οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 από τον ανάδοχο 

φορέα του έργου FRC, στην αίθουσα τελετών «Τάσσος Παπαδόπουλος» του Πανεπιστημίου 

Frederick. Για σκοπούς προβολής και διάχυσης της ημερίδας ετοιμάστηκε και αποστάληκε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και σύνηθες ταχυδρομείο σχετική πρόσκληση / πρόγραμμα της 

ημερίδας (Παράρτημα Ι), σε όλες τις ομάδες-στόχους όπως αυτές αναφέρονται στην πρόταση. 

Επίσης, η πρόσκληση / πρόγραμμα της ημερίδας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Frederick καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, να αναφερθεί ότι σχετικό δελτίο τύπου 

ετοιμάστηκε και αποστάληκε σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για δημοσίευσή του (Παράρτημα ΙΙ).  
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Υλοποίηση της ημερίδας του έργου ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 

Η προσέλευση στην εκδήλωση ήταν ικανοποιητική αφού καλύφθηκε, ο στόχος των 30 

συμμετεχόντων (Παράρτημα ΙΙΙ). Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των φορέων του έργου,2 όπως του 

Frederick Research Centre, του Τμήματος Δασών και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 

καθώς επίσης και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Frederick και ιδιώτες. Να σημειωθεί 

ότι την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών και ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick κκ. Τάκης Τσιντίδης και Μιχάλης 

Φρειδερίκος, αντίστοιχα. Στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης δόθηκε και ενημερωτικό υλικό 

σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου (Παράρτημα ΙV).  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Στιγμιότυπα από την ημερίδα. 

 

Χαιρετισμό στην ημερίδα απεύθυνε ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών (ΥΓΦΠΠ) κ. Τάκης 

Τσιντίδης (Εικ. 2). Ο κος Διευθυντής αφού 

έκανε μια γενική παρουσίαση της 

κατάστασης των δασών στο νησί, τόνισε 

την αξία για τη διατήρηση μοναδικών 

στοιχείων της Κυπριακής φύσης όπως τα 

ενδημικά δάση με Cedrus brevifolia. Αφού 

χαιρέτησε κάθε προσπάθεια που 

συμβάλλει στην αναβάθμιση της 

επιστημονικής γνώσης σχετικά με θέματα 

διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος 

της Κύπρου, εξήρε του στόχους του έργου 

ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13, τονίζοντας ότι α 

αποτελέσματα του έργου αυτού θα 

συνδράμουν στις δράσεις που υλοποιεί 

το Τμήμα Δασών, ως αρμόδια αρχή για 

τη συντήρηση, διατήρηση και προστασία των δασών. Τέλος, συνεχάρη τον Δρ. Νικόλα–Γιώργο 

Ηλιάδη για την έρευνα και την πρωτοβουλία του.  

                                                           
2 Ο εκπρόσωπος του Συνεργαζόμενου Φορέα INRA (Dr. Bruno Fady) δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί στην ημερίδα.  

Εικόνα 2. Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών κατά τον χαιρετισμό 

του. 
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δρ. Νικόλας – 

Γιώργος Ηλιάδης (Εικ. 3), ο οποίος ως ο 

Συντονιστής του έργου ευχαρίστησε όλους 

τους φορείς και συνεργάτες για την άψογη 

συνεργασία και τη σημαντική τους 

συνεισφορά. Στη συνέχεια προχώρησε 

στην παρουσίαση του έργου (Παράτημα 

V.1). Μέσα από μια σύντομη ιστορική 

αναδρομή τονίστηκε η μακρόχρονη 

παρουσία του είδους μελέτης στο νησί, 

αφού οι πρώτες περιγραφές για την 

παρουσία του έρχονται από τον πατέρα της 

βοτανικής Θεόφραστο (370 - 287 π.Χ.). 

Επίσης, μέσα από την παρουσίαση έγινε 

μια ανασκόπηση της υφιστάμενης 

επιστημονικής γνώσης σχετικά με τον κέδρο της Κύπρου, ο οποίος παρά τον ενδημισμό του και την 

περιορισμένη του εξάπλωση, χαρακτηρίζεται ως ένα είδος με υψηλά ποσοστά ποικιλομορφίας και 

στατιστικά σημαντική γενετική διαφοροποίηση εντός του φυσικού του πληθυσμού. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι άκρως ενδιαφέροντα δεδομένου ότι εκτιμάται πως η περίοδος 

διαχωρισμού του είδους από τα άλλα είδη του γένους των κέδρων έγινε πριν από περίπου 5 

εκατομμύρια χρόνια. Στην συνέχεια ο Δρ. Ηλιάδης ως ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου 

παρουσίασε τους στόχους του έργου ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 καθώς και τη δομή (Δέσμες Εργασίας - 

ΔΕ) που υιοθετήθηκε ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός. Με τον τρόπο αυτό έγινε μια αναλυτική 

παρουσίαση της κάθε ΔΕ, τόσο ως προς το περιεχόμενό της και τα παραδοτέα που είχε, όσο και ως 

προς τον ρόλο του κάθε συνεργαζόμενου φορέα για την υλοποίηση της.  

Η δεύτερη παρουσίαση στο πρόγραμμα 

της ημερίδα έγινε από τον Δρ. Ανδρέα 

Χρίστου (Ανώτερος Συντηρητής Δασών, 

προϊστάμενος του Τομέα Ερευνών, 

Διαφώτισης και Δασοκομίας του 

Τμήματος Δασών). Η παρουσίασή του 

(Εικ. 4) είχε θέμα: «Κλιματική Αλλαγή 

και Κυπριακή Δασοπονία» (Παράτημα 

V.2). Η παρουσίαση του Δρ. Χρίστου 

κινήθηκε σε δυο κύριους άξονες, 

παρουσιάζοντας τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής στα δάση της 

Κύπρου και κατόπιν τις προσπάθειες / 

πολιτικές του Τμήματος Δασών για τη 

βελτίωση της ανθεκτικότητας και 

προσαρμοστικότητας των δασών της 

Κύπρου. Μέσα από την ανασκόπηση της υφιστάμενης γνώσης με την παρουσίαση κλιματολογικών 

δεδομένων της Κύπρου κατά τις τελευταίες δεκαετίες αλλά και προβλέψεων για το μέλλον, 

αναφέρθηκε επιγραμματικά στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και πώς αυτή θα επηρεάσει 

Εικόνα 3. Ο Δρ. Ν.- Γ. Ηλιάδης (Συντονιστής Έργου) κατά την 

εισαγωγική παρουσίαση του έργου (Frederick Research Centre). 

Εικόνα 4. Ο Δρ. Α. Χρίστου, Ανώτερος Συντηρητής Δασών κατά την 

παρουσίαση του θέματός του για την επίδραση της κλιματικής 

αλλαγής στνη Κυπριακή Δασοπονία. 
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δυνητικά το μέλλον των δασών του νησιού. Στη συνέχεια ο Δρ. Χρίστου παρουσίασε στοιχεία του 

Τμήματος Δασών, όπως αυτά καταγράφηκαν / παρατηρήθηκαν από το δίκτυο παρακολούθησης 

(πεδίου) του Τμήματος, για τις δυσμενείς επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα Κυπριακά δάση. 

Τέλος, παρουσίασε μέτρα που λαμβάνει το Τμήμα Δασών για την προσαρμογή των δασών της 

Κύπρου στην κλιματική αλλαγή. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε: Μέτρα πρόληψης 

και καταστολής πυρκαγιών, Μέτρα κατά της απώλειας βιοποικιλότητας, Μέτρα κατά επιβλαβών 

εντόμων, Δασοκομικά μέτρα, Γενικά μέτρα. 

Τρίτη παρουσίαση στο πρόγραμμα της 

ημερίδας ήταν αυτή του Αν. Καθ. Αριστοτέλη 

Χ. Παπαγεωργίου από το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης (Συνεργαζόμενος 

Φορέας Έργου) (Εικ. 5). Η παρουσίαση του 

Αν. Καθ. Αριστοτέλη Χ. Παπαγεωργίου με 

τίτλο «Η μοίρα των δασικών ειδών στην 

εποχή της κλιματικής αλλαγής: τι μας 

δείχνουν οι γενετικές έρευνες» (Παράτημα 

V.3) καταπιάστηκε με την παρουσίαση των 

αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει η 

κλιματική αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον, 

στους φυσικούς πληθυσμούς και στους 

μηχανισμούς εκείνους που υπάρχουν στη φύση ώστε 

τα είδη και οι πληθυσμοί τους να ανταπεξέλθουν σε 

αυτή την αλλαγή. Ο Δρ. Παπαγεωργίου αναφέρθηκε 

λεπτομερώς στη σημασία της γονιδιακής 

ποικιλότητας που συμβάλλει στην προσαρμογή του 

είδους ή του τοπικού υποπληθυσμού ενός είδους 

έναντι της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στις 

μεταπαγετώδεις κινήσεις των δασικών ειδών σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια ο Δρ. 

Παπαγεωργίου παρουσίασε παραδείγματα 

ερευνητικών εργασιών μέσα από τις οποίες γίνεται 

κατανοητό το πώς οι γενετικές έρευνες μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία ανάπτυξης 

στρατηγικών διατήρησης ειδών και των πληθυσμών τους, αφού μέσα από αυτές μπορούν να 

αποτυπωθούν οι γενετικές δομές και οι δημογραφικοί παράγοντες που τις επηρέασαν.  

 

 

Εικόνα 5. Ο Αν. Καθ. Α. Παπαγεωργίου κατά την παρουσίαση 

του θέματός του. 
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Η σειρά των παρουσιάσεων 

ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του έργου από τον Δρ. 

Ηλιάδη. Στην παρουσίαση αυτή έγινε 

εκτενής αναφορά της ερευνητικής 

μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την 

διεκπεραίωση των στόχων του έργου 

ΔΙΔΚΑΚΤΩΡ/060/13 (Παράρτημα V.4). 

Αρχικά αναλυθήκαν τα βήματα 

εργασίας που υιοθετήθηκαν για τη 

διεξαγωγή της δειγματοληψίας, ενώ 

στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα 

εργαστηριακά βήματα για την μελέτη 

της γενετικής και μορφολογικής / 

ανατομικής ποικιλομορφίας του είδους. 

Τα πρωτογενή αποτελέσματα από την εργαστηριακή ανάλυση του έργου έτυχαν σχετικής 

στατιστικής επεξεργασίας με κατάλληλα λογισμικά πακέτα. Τα αποτελέσματα του έργου 

αντικατοπτρίζουν τόσο την προσαρμογή του κυπριακού κέδρου στις θέσεις όπου εμφανίζεται, όσο 

και την προσαρμοστική του ικανότητα, χαρακτηριστικά που αποδίδονται στις δημογραφικές και 

οικολογικές πιέσεις που δέχθηκε ο πληθυσμός του είδους στο πέρασμα του χρόνου. Το είδος 

μελέτης, παρά το στενό εύρος εξάπλωσής του, παρουσιάζει μεγάλη γονιδιακή και μορφολογική 

ποικιλομορφία, ενώ η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των θέσεών του ενισχύει την άποψη 

για απομεινάρια ενός μεγαλύτερου σε 

έκταση πληθυσμού με διαφορετικές φυλές 

προελεύσεως. Επίσης, η μεγάλη 

ποικιλομορφία στα φαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά του είδους από θέση σε 

θέση, ως αποτέλεσμα φαινοτυπικής 

πλαστικότητας του είδους, θα μπορούσε να 

συνδεθεί με την επιλογή ετεροζυγωτών 

ατόμων ή αλληλομόρφων που ευνοούν την 

ευρεία περιβαλλοντική ανοχή. Τέλος, ο Δρ. 

Ηλιάδης, ανέδειξε μια άλλη πτυχή του 

έργου, αφού αυτό αποτελεί ένα 

παράδειγμα βασικής έρευνας της οποίας τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 

ανάπτυξη μέτρων και στρατηγικών για τη διατήρηση των γενετικών πόρων αλλά του δάσους του 

Κυπριακού κέδρου στην ολότητα του. 

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησε δεκάλεπτη συζήτηση κατά την οποία οι 

παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν ερωτήσεις προς του ομιλητές. Επίσης, κατά 

τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, έλαβε χώρα ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ ακροατηρίου και 

ομιλητών σε θέματα που αφορούσαν την ανάγκη για ανάπτυξη μέτρων διατήρησης του ενδημικού 

Cedrus brevifolia και του μοναδικού πληθυσμού του που φύεται στο νησί μας.  

Εικόνα 3. Ο Δρ. Ν.- Γ. Ηλιάδης κατά την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του έργου ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13. 
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Η ημερίδα θεωρείται ότι συνέβαλε τόσο στη διάδοση των αποτελεσμάτων όσο και στην ενίσχυση 

και ενημέρωση της υπάρχουσας γνώσης για θέματα ανάπτυξης στρατηγικών διατήρησης γενετικών 

πόρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 6. Στιγμιότυπα από τη συζήτηση που διεξήχθη με την ολοκλήρωση των 

παρουσιάσεων της ημερίδα. 
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Παράρτημα Ι: Πρόσκληση και πρόγραμμα της ημερίδας το οποίο στάλθηκε σε άτομα και φορείς, 

για ενημέρωσή τους. 

  



Το Frederick Research Center σας προσκαλεί σε ηµερίδα που εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ερευνητικού έργου :

«Ευπάθεια του ενδηµικού Cedrus brevifolia από την Κύπρο: 
Ανίχνευση των γονιδίων και των γνωρισµάτων φαινοτυπικής 
ποικιλότητας που συνδέονται µε την προσαρµογή» (∆Ι∆ΑΚΤΩΡ/0609/13) 

τη ∆ευτέρα, 17 Νοεµβρίου 2014, ώρα 11:50 π.µ.
στο Πανεπιστήµιο Frederick στη Λευκωσία
(Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα),
Αίθουσα Τελετών "Τάσσος Παπαδόπουλος", 
Νέο Κτίριο, 1ος Όροφος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ:ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:



Το έργο ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ/0609/13 συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µέσω του ΙΠΕ.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: www.ncu.org.cy/genocedar

11:50-12:00 Εγγραφή στην Ηµερίδα 

12:00-12:05 Χαιρετισµός

12:05-12:15 Παρουσίαση έργου (∆ρ Νικόλας Ηλιάδης, Ερευνητής FRC)    

12:15-12:30 Κλιµατική Αλλαγή και Κυπριακή ∆ασοπονία (∆ρ Ανδρέας Χρίστου, Τµήµα ∆ασών) 

12:30-12:45 Η µοίρα των δασικών ειδών στην εποχή της κλιµατικής αλλαγής: τι µας δείχνουν οι γενετικές έρευνες (Αν. Καθ. Αριστοτέλης Χ. 
Παπαγεωργίου, ∆ΠΘ)

12:45-12:50 Συζήτηση

12:50-13:00 ∆ιάλειµµα

13:00-13:30 Παρουσίαση αποτελεσµάτων του έργου (∆ρ Νικόλας Ηλιάδης, Ερευνητής FRC) 

13:30-13:40 Συζήτηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Παράρτημα ΙΙ: Δελτίο τύπου που στάλθηκε σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για ενημέρωση σχετικά 

με τη διεξαγωγή της ημερίδας. 
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Παράρτημα ΙΙΙ: Λίστα συμμετεχόντων στην ημερίδα. 
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Παράρτημα ΙV: Ενημερωτικό υλικό (τρίπτυχο) που ετοιμάστηκε για τη διάχυση του έργου. 

  



Εισαγωγή

Cedrus brevifolia

Ο Κυπριακός Κέδρος

C. brevifolia

-

C. brevifolia

Το έργο ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13

C. brevifolia,

Σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου

C. brevifolia



Αξιοποίηση των αποτελέσματων Γενικά Στοιχεία

Cedrus brevifolia

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
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Παράρτημα V.1: Παρουσίαση του έργου ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13. (Δρ. Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης, FRC). 
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Ευπάθεια του ενδημικού C. brevifolia από Κύπρο: Ανίχνευση των 
γονιδίων και των γνωρισμάτων φαινοτυπικής ποικιλότητας που 

συνδέονται με την προσαρμογή.

Ερευνητικό έργο: ΔΙΑΔΚΤΩΡ/0609/13

Νικόλας-Γιώργος Ηλιάδης, PhD 
Συντονιστής Έργου

E-mail: res.en@frederick.ac.cy ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13

 Vulnerability of the narrow endemic Cedrus brevifolia from Cyprus: Detection

of genes and phenotypic trait diversity linked to adaptation. (ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13)

 Περίοδος Υλοποίησης: 01/08/2011 – 31/01/2015

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Προϋπολογισμός έργου: € 149.657,28

ΤΟ  ΕΡΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 

2

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13

 Μελέτη της γενετικής προσαρμογής και της

προσαρμοστικής ικανότητας του Cedrus brevifolia,

εντός του φυσικού πληθυσμού του, μέσω της

συσχέτισης δεδομένων που αφορούν:

 γονιδιακή ποικιλομορφία

 μορφολογικά & ανατομικά χαρακτηριστικά

 οικολογικοί παράμετροι (έδαφος & κλίμα)

 Αποτύπωση σε μικρής κλίμακας γεωγραφική

ανάλυση, των προτύπων της γονιδιακής και

μορφολογικής προσαρμογής του είδους εντός των

ορίων εξάπλωσής του.

ΣΤΟΧΟΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3 ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13

 Το μοναδικό ενδημικό δέντρο της Κύπρου

 Κωνοφόρο (οικ. Pinaceae)

 Ύψος δέντρου: 30-35 μέτρα

 Κύριο διαγνωστικό στοιχείο του σε σχέση με

τα άλλα είδη του γένους είναι οι βραχείς

βελόνες του.

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΕΔΡΟΣ (Cedrus brevifolia)

Photos: Eliades N.G.

4
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ

5

(1726-1736) → Bars’kyj (Ρώσσος Μοναχός)

(1880) → Hook J. H. (Cedrus libani var. brevifolia)

(1908) → Louis-Albert Dode (Cedrus brevifolia)

ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 5

Qiao, C.Y. et al. (2007). Annals of Botany, 100, 573-580 pp

Μοριακό  ρολόι (Διαχωρισμός από άλλα είδη του γένους)

Από 7.83 ± 2.79 μέχρι 6.56 ± 1.20 εκατ. χρόνια πριν.

(370-287 π.Χ.) (23-79 μ.Χ.)

ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ C. brevifolia

6

 Απαντάται σε έναν και μοναδικό πληθυσμό στο Δάσος Πάφου σε υψόμετρο

900-1400m.

 Καταλαμβάνει συνολική έκταση ~ 269,71 ha (αμιγείς και σε μείξη συστάδες).

 Ο πληθυσμός αυτός είναι κατακερματισμένος σε μικρότερα τμήματα.

ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13

ΤΟ ΚΑΕΣΤΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ C. brevifolia

7

 1879 – Το Τμήμα Δασών εφαρμόζει σειρά μέτρων διατήρησης με στόχο την
προστασία του οικότοπου του Cedrus brevifolia:

 Απαγόρευση υλοτομίας του κέδρου

 Απαγόρευση βοσκής εντός του δάσους

 1984 – Η ευρύτερη περιοχή της «Περιοχής Τριπύλου» ανακηρύχθηκε σε
«Περιοχή Προστασίας της Φύσης» (823 ha).

 1999 – Η ευρύτερη περιοχή της «Περιοχής Τριπύλου» εντάχθηκε στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 (823 ha).

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ C. brevifolia

8

 Ο τύπος οικοτόπου του Κυπριακού κέδρου έχει συμπεριληφθεί στο
Παράρτημα Ι, της οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/EΟΚ, ως οικότοπος
Προτεραιότητας (9590*).

 Η βοτανική και οικολογική σημασία του είδους έχει αναγνωριστεί από την
επιστημονική κοινότητα.

 Έχει ταξινομήσει ως Εύτρωτο – Στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της
Κύπρου και στη Red List of the IUCΝ.

ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 8
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ΦΥΣΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΣΥΣΤΑΔΩΝ  ΤΟΥ C. brevifolia

9

9590*

ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 Ηλιάδης Ν.Γ., 02 Ιουλίου 2013 9

ΦΥΣΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΣΥΣΤΑΔΩΝ  ΤΟΥ C. brevifolia

10

9590* & 9540

ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 10

ΦΥΣΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΣΥΣΤΑΔΩΝ  ΤΟΥ C. brevifolia

11

9590* & 9540 & 9390*

ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 11

ΦΥΣΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΣΥΣΤΑΔΩΝ  ΤΟΥ C. brevifolia

12

Stand of C. brevifolia

Single tree

ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 12
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΓΝΩΣΗ  

13ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 13

Ισοένζυμα: 

 Panetsos, K.P et al. (1992). Silvae Genetica, 41, 339-342

 Scaltsoyiannes, A. (1999). Silvae Genetica, 48, 61-68

 Fady, B. et al. (2000). Proceedings of the Final Conference of the
European Union Joint Research Project FAIR CT 95-00 97

Μοριακοί Δείκτες:

 Bou Dagher-Kharrat, M. et al. (2001). Theor. Appl. Genet., 103, 846-854

 Fady, B. et. al. (2003). Theor. Appl. Genet., 107, 1132-1138

 Bou Dagher-Kharrat, M. et al. (2007). Tree Genetics & Genomes, 3, 275-
285

 Qiao, C.Y. et al. (2007). Annals of Botany, 100, 573-580

 Φυλογενετική ανάλυση του γένους Cedrus.

 Μικρός αριθμός δειγμάτων από τον Cedrus brevifolia (5 - 25

δέντρα).

 Η δειγματοληψία δεν ανταποκρινόταν σε όλη τη γεωγραφική

εξάπλωση του είδους.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΓΝΩΣΗ  - ΜΕΛΕΤΗ  ΤΗΣ  ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ  ΔΟΜΗΣ  ΤΟΥ C. brevifolia

14ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 14

Institute of Forest Genetics and 

Forest Tree Breeding 

Μελέτη και προσδιορισμός: (i) της γενετικής παραλλαγής και (ii) των χωρικών

σχεδίων (μικρής κλίμακας) γενετικών δομών του Cedrus brevifolia , εντός του

μοναδικού φυσικού πληθυσμού και σε επιλεγμένες φυτείες.

ΟΜΩΣ …  ΣΗΜΕΡΑ  Η  ΑΝΑΓΚΗ  ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΙΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

15ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 15

Photos: Eliades N.G.

ΟΜΩΣ … ΣΗΜΕΡΑ H  AΝΑΓΚΗ ΓΙΑ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΕ  ΠΙΟ  ΣΥΝΘΕΤΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  

16ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 16

2005

© Eliades N.G.

Ποία είναι η προσαρμοστική ικανότητα είδους;

Πώς θα επηρεαστούν τα φυσικά όρια εξάπλωσης του 

είδους; 

10/2005
03/2012
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ   ΑΛΛΑΓΗΣ  ΑΠΟ  ΤΑ ΦΥΤΑ  

17ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 17

 Η μετανάστευση: Διασπορά σπόρων και

γύρης.

 Η φαινοτυπική πλαστικότητα: Ικανότητα

οργανισμού με συγκεκριμένο γενότυπο, να

διαφοροποιεί τον φαινότυπό του (σύνολο

εμφανών χαρακτηριστικών του) ως

αντίδραση στις αλλαγές που

πραγματοποιούνται στο περιβάλλον του. [Οι

βιολογικές απαιτήσεις είναι ευέλικτες και

παρουσιάζουν περιβαλλοντική εμβέλεια.]

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ   ΑΛΛΑΓΗΣ  ΑΠΟ  ΤΑ ΦΥΤΑ  

18ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 18

Η προσαρμοστικότητα: Ικανότητα

σε βιολογικό και γενετικό επίπεδο

που παρουσιάζουν τα δέντρα και

κυρίως οι απόγονοι της μιας γενιάς

από την άλλη, ώστε να

προσαρμόζονται στις διάφορες

περιβαλλοντικές / οικολογικές

αλλαγές και επιδράσεις που

δέχονται.

ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

19

Φαινοτυπική 
ποικιλομορφία 

περιβάλλον

Γονιδιακή 
δομή και 

ποικιλομορφία

Καταγραφή 
περιβαλλοντικών 

παραμέτρων 

Μελέτη της γενετικής προσαρμογής και της προσαρμοστικής ικανότητας του Cedrus
brevifolia, εντός του φυσικού πληθυσμού του.

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.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

20ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 20

18 Παραδοτέα (29)

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=seed%2Bdispersal&source=images&cd=&docid=LDtE4zkwA6JTSM&tbnid=mde4XnflkJbH-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnature%2Fadaptations%2FSeed_dispersal&ei=VuPFUZyvG4PMPfvygaAM&psig=AFQjCNGOrleni3dZxlbosJtqo06rE9W3og&ust=1372008126722861
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=seed%2Bdispersal&source=images&cd=&docid=LDtE4zkwA6JTSM&tbnid=mde4XnflkJbH-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnature%2Fadaptations%2FSeed_dispersal&ei=VuPFUZyvG4PMPfvygaAM&psig=AFQjCNGOrleni3dZxlbosJtqo06rE9W3og&ust=1372008126722861
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=seed%2Bdispersal&source=images&cd=&docid=Ls7bQ0Sn1fRl3M&tbnid=Wbq1-mq-WzTcyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fipkent.edu.my%2Fkdcpc%2Fpc31%2FActivity%2FQuiz.htm&ei=pePFUeCHJ8ztO5fagMgK&psig=AFQjCNGOrleni3dZxlbosJtqo06rE9W3og&ust=1372008126722861
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=seed%2Bdispersal&source=images&cd=&docid=Ls7bQ0Sn1fRl3M&tbnid=Wbq1-mq-WzTcyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fipkent.edu.my%2Fkdcpc%2Fpc31%2FActivity%2FQuiz.htm&ei=pePFUeCHJ8ztO5fagMgK&psig=AFQjCNGOrleni3dZxlbosJtqo06rE9W3og&ust=1372008126722861
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=time&source=images&cd=&cad=rja&docid=AMAvtynHLB8rrM&tbnid=hdj7fl5KwHrhlM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmombizcoach.com%2Ftime-focus-money&ei=LLfOUbuCCYTUPKbQgDA&psig=AFQjCNF8ZDWW0qv6DeD8nE7yPxA8FR9GEQ&ust=1372588133840061
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=time&source=images&cd=&cad=rja&docid=AMAvtynHLB8rrM&tbnid=hdj7fl5KwHrhlM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmombizcoach.com%2Ftime-focus-money&ei=LLfOUbuCCYTUPKbQgDA&psig=AFQjCNF8ZDWW0qv6DeD8nE7yPxA8FR9GEQ&ust=1372588133840061
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=deliverables&source=images&cd=&cad=rja&docid=WNXHymPMHlDjgM&tbnid=mspuWIZnImZRkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fannettehd.com%2Fdeliverables.html&ei=1rfOUcWBPITnOfCfgbAL&psig=AFQjCNGJotiNg3i3FHPFd1gpMuEQttGn7A&ust=1372588363621337
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=deliverables&source=images&cd=&cad=rja&docid=WNXHymPMHlDjgM&tbnid=mspuWIZnImZRkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fannettehd.com%2Fdeliverables.html&ei=1rfOUcWBPITnOfCfgbAL&psig=AFQjCNGJotiNg3i3FHPFd1gpMuEQttGn7A&ust=1372588363621337
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ΔΕ.1  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΕΡΓΟΥ

21ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 21

Στόχος: Ο αποτελεσματικός διοικητικός, επιστημονικός και

οικονομικός συντονισμό του έργου για την ορθή εφαρμογή του.

 Ο καθορισμός των διαδικασιών και η ανταλλαγή

πληροφοριών / δεδομένων μεταξύ των μελών του έργου,

αλλά και η επικοινωνία με τον φορέα χρηματοδότησης.

 Η εγκαθίδρυση και λειτουργία της επιστημονικής

επιτροπής, για παροχή επιστημονικής και τεχνικής

υποστήριξης για τις σημαντικές αποφάσεις του έργου.

 Υλοποίηση επισκέψεων του ΝΕ στους συνεργαζόμενους

εταίρους του εξωτερικού.

Σύνταξη «Σχεδίου Διαχείρισης του έργου»

Υλοποίηση 4 επισκέψεων του ΝΕ στους ΣΦ εξωτερικού

ΔΕ.2  ΔΙΑΧΥΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

22ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 22

Στόχος: Διάχυση και προβολή αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ

κοινό και στην επιστημονική κοινότητα.

 Δελτία τύπου ή άρθρα και συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης

καθώς και μέσω διαδικτύου.

 Παρουσιάσεις των επιστημονικών αποτελεσμάτων του έργου

σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σε επιστημονικά

περιοδικά.

 Διεξαγωγή ημερίδας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων

του έργου (επιστημονική κοινότητα και κυβερνητικά τμήματα).

Δημοσίευση 4 (+1) δελτίων τύπου στο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

(εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας).

Συμμετοχή σε συνέδρια 5 διεθνή συνέδρια (Gr, Ro, Fr/UK).

ΔΕ.3  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   ΚΑΙ  ΣΥΛΛΟΓΗ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

23ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 23

Στόχος: Συλλογή της σχετικής βιβλιογραφίας που χρειάζεται για την

υλοποίηση του έργου. Επικεντρώνεται στη συγκέντρωση περαιτέρω

πληροφοριών / αναφορών σχετικά με:

 Υποψήφια προσαρμοστικά γονίδια και η λειτουργική τους ικανότητα

(επιστημονικά άρθρα και GenBank).

 Ιστορικά και περιβαλλοντικά δεδομένα που αφορούν την ευρύτερη

περιοχή της κατανομής του C. brevifolia.

 Σενάρια για την κλιματική αλλαγή στην Κύπρο μέχρι το τέλος του 21ου

αιώνα.

 Δεδομένα / στοιχεία για τη δημιουργία των χαρτών.

ΔΕ.4  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΕΔΙΟΥ  - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΦΥΤΙΚΟΥ   ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

24ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 24

Στόχος: Η υλοποίηση όλων εκείνων των εργασιών πεδίου που θα συνέβαλλαν στην

υλοποίηση των στόχων του έργου.

Κύριο αντικείμενο υλοποίησης ήταν η επιλογή των θέσεων και η εγκατάσταση των

δειγματοληπτικών επιφανειών (ΔΕ), ώστε να διεξαχθεί:

 Η συλλογή φυτικού ιστού για την υλοποίηση των δράσεων στις ΔΕ 5 & ΔΕ 6.

 Η εγκατάσταση και δειγματοληψία εδαφοτομών για τη μηχανική και χημική μελέτη

του εδάφους των στις περιοχές εξάπλωσης είδους (ΔΕ 7).

 Η εγκατάσταση και λειτουργία αισθητήρων καταγραφής μετεωρολογικών

δεδομένων σε κάθε μια από τις περιοχές εξάπλωσης του είδους (ΔΕ 7).

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=1r9YRcbd4nyrWM&tbnid=PZJoJycWJ2xUzM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.globalnpsolutions.com%2Fservices%2Fnpd-resources%2Fwhite-papers%2Fproduct-vs-project-management%2F&ei=BdDGUZfLLY7gOIX1gZAH&bvm=bv.48293060,d.ZWU&psig=AFQjCNHHgBeUTEOd1Hlq0XhJPBRkvG3qBg&ust=1372070255666851
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=1r9YRcbd4nyrWM&tbnid=PZJoJycWJ2xUzM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.globalnpsolutions.com%2Fservices%2Fnpd-resources%2Fwhite-papers%2Fproduct-vs-project-management%2F&ei=BdDGUZfLLY7gOIX1gZAH&bvm=bv.48293060,d.ZWU&psig=AFQjCNHHgBeUTEOd1Hlq0XhJPBRkvG3qBg&ust=1372070255666851
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=tqS1WsERPNf_OM&tbnid=Y0ehMvDP1GLn2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.projectmanagementwatch.com%2F2013%2F04%2F03%2Fweb-based-it-online-project-management-system-and-software%2F&ei=VNTGUdHcBIG-PaS9gYgI&bvm=bv.48293060,d.ZWU&psig=AFQjCNHHgBeUTEOd1Hlq0XhJPBRkvG3qBg&ust=1372070255666851
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=tqS1WsERPNf_OM&tbnid=Y0ehMvDP1GLn2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.projectmanagementwatch.com%2F2013%2F04%2F03%2Fweb-based-it-online-project-management-system-and-software%2F&ei=VNTGUdHcBIG-PaS9gYgI&bvm=bv.48293060,d.ZWU&psig=AFQjCNHHgBeUTEOd1Hlq0XhJPBRkvG3qBg&ust=1372070255666851
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=genebank&source=images&cd=&cad=rja&docid=ypCCtibdv3HQiM&tbnid=oqtoMs_Jyg3OXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wormbook.org%2Fchapters%2Fwww_webresourcesCelegans%2FwebresourcesCelegans.html&ei=vhnPUZyCNsLcOd-wgJAE&bvm=bv.48572450,d.ZWU&psig=AFQjCNHNPaE6loLRvweTgbwV3zTPLs1jDw&ust=1372613436786052
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=genebank&source=images&cd=&cad=rja&docid=ypCCtibdv3HQiM&tbnid=oqtoMs_Jyg3OXM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wormbook.org%2Fchapters%2Fwww_webresourcesCelegans%2FwebresourcesCelegans.html&ei=vhnPUZyCNsLcOd-wgJAE&bvm=bv.48572450,d.ZWU&psig=AFQjCNHNPaE6loLRvweTgbwV3zTPLs1jDw&ust=1372613436786052
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=publications&source=images&cd=&cad=rja&docid=y3QTxIkAAzlTiM&tbnid=lGfpvqibH1bLFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.designmattersatartcenter.org%2Fpublications%2F&ei=6xfPUcBPwbA71PSB-AU&bvm=bv.48572450,d.ZWU&psig=AFQjCNGX1ze0O4Swf_quPqmamhjoWNKcnA&ust=1372612959698221
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=publications&source=images&cd=&cad=rja&docid=y3QTxIkAAzlTiM&tbnid=lGfpvqibH1bLFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.designmattersatartcenter.org%2Fpublications%2F&ei=6xfPUcBPwbA71PSB-AU&bvm=bv.48572450,d.ZWU&psig=AFQjCNGX1ze0O4Swf_quPqmamhjoWNKcnA&ust=1372612959698221
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=journals&source=images&cd=&cad=rja&docid=jeHrmaYNFS7UWM&tbnid=q6vM-wLAtL7QLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnsl.niscair.res.in%2FJournals.jsp&ei=FRjPUYvHHYSqOrq2gJAB&bvm=bv.48572450,d.ZWU&psig=AFQjCNFPhUN92_CozeOttpSU9fi-nIb7XQ&ust=1372612996600094
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=journals&source=images&cd=&cad=rja&docid=jeHrmaYNFS7UWM&tbnid=q6vM-wLAtL7QLM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fnsl.niscair.res.in%2FJournals.jsp&ei=FRjPUYvHHYSqOrq2gJAB&bvm=bv.48572450,d.ZWU&psig=AFQjCNFPhUN92_CozeOttpSU9fi-nIb7XQ&ust=1372612996600094
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ΔΕ.4  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΕΔΙΟΥ  - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΦΥΤΙΚΟΥ   ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

25ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 25

Ευχαριστώ!!!!!

και…
Λοΐζο Λοΐζου (Α ΣΔ)
Νεόφυτο Κλεάνθους (ΔΛ) 
Κων/νο Παπασάββα (ΔΛ)

ΔΕ.4  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΕΔΙΟΥ  - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΦΥΤΙΚΟΥ   ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

26ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 26

Κάποιος δουλεύει…

ΔΕ.4  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΕΔΙΟΥ  - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  ΦΥΤΙΚΟΥ   ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

27ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 27

Κάποιος δουλεύει…
6 εδαφοτομές (+1 παραχωρήθηκε από το Τμήμα Δασών)

 Αναγνωρίστηκαν οι εδαφικοί ορίζοντες: Συλλέχθηκε εδαφικό υλικό για τη

διεξαγωγή μηχανικών και χημικών αναλύσεων εδάφους (ΔΕ.7).

 Η περιγραφή και συλλογή του εδαφικού υλικού έγινε στη βάση

κατευθυντήριων γραμμών που συντάχθηκαν από:

 FAO (2006) και Έργο BioSoil (2006).

 6 μετεωρολογικοί σταθμοί (καταγραφείς με αισθητήρες μετεωρολογικών

δεδομένων).

Καταγραφή θερμοκρασίας και υγρασίας αέρα και εδάφους:

 κάθε 1 λεπτό, αποθηκεύει το μέσο όρο των τιμών αυτών ανά 10 λεπτά.

ΔΕ.5  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ  - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

28ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 28

Στόχος: Η εφαρμογή μοριακών τεχνικών για τη μελέτη της γονιδιακής ποικιλομορφίας του

C. brevifolia και της γονιδιακής διαφοροποίησης μεταξύ των θέσεων εξάπλωσης του

είδους, ως αποτέλεσμα της προσαρμογής στις διάφορες γεωγραφικές θέσεις

εξάπλωσής του .

Επιτεύχθηκε η ανάπτυξη (ή και μεταφορά) 17 υποψήφιων προσαρμοστικών γονιδίων
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γονιδιακή μελέτη του C. brevifolia.
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ΔΕ.6  ΜΕΤΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

29ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 29

Στόχος: Η μελέτη της φαινοτυπικής και ανατομικής

ποικιλομορφίας εντός και μεταξύ των διαφορετικών

θέσεων εξάπλωσης του είδους.

 Αποτίμηση της φαινοτυπικής πλαστικότητας.

Μέτρηση και στατιστική επεξεργασία :

 Μορφολογικών και ανατομικών χαρακτηριστικών

βελόνων (24/16 χαρακτηριστικά έναντι 7/4).

 Μορφολογικών χαρακτηριστικών κώνων (8

χαρακτηριστικά έναντι 7).

 Μορφολογικών χαρακτηριστικών σπερμάτων (12

χαρακτηριστικών έναντι 11).

ΔΕ.7 ΑΝΑΛΥΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

30ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 30

Στόχος: Η κατανόηση των περιβαλλοντικών / οικολογικών παραμέτρων που

διαμορφώνουν/επηρεάζουν τις σταθμολογικές συνθήκες στις διάφορες

θέσεις που αναπτύσσεται ο κέδρος. Επίτευξη του στόχου με επεξεργασία

και ανάλυση των περιβαλλοντικών δεδομένων / δεικτών.

Σύνταξη μελέτης με ανάλυση αποτελεσμάτων μελέτης της μηχανική και

χημική σύστασης του εδαφολογικού υποβάθρου της περιοχή εξάπλωσης

του Κυπριακού κέδρου.

Μελέτη και ανάλυση κλιματολογικών δεδομένων, για εκτίμηση μικρο-

κλίματος σε διαφορετικές θέσεις εξάπλωσης του είδους

ΔΕ.8  ΤΕΛΙΚΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ   ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

31ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 31

Στόχος: Η επιστημονική αξιοποίηση και η σύνθεση των

αποτελεσμάτων από όλες τις ΔΕ για την σύνταξη

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών με στόχο

την τη διατήρηση των γενετικών πόρων του είδους.

Απεικόνιση των μοτίβων της γενετικής ποικιλομορφίας εντός

του φυσικού πληθυσμού του Κυπριακού κέδρου.

Σύνταξη στρατηγικής με καθορισμό μέτρων για τη διατήρηση

των γενετικών πόρων του είδους.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ  ΑΞΙΑ  ΕΡΓΟΥ

32ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 32

Τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν (σε τοπικό επίπεδο):

 Στην αύξηση της επιστημονική γνώσεις σχετικά με το υπό μελέτη είδος.

 Στην ανάπτυξη ορθολογιστικών στρατηγικών διατήρησης των γενετικών πόρων

αλλά και του φυσικού πληθυσμού του υπό μελέτη είδους.

 Στη διεκδίκηση εξωτερικών οικονομικών πόρων για θέματα έρευνας,

εφαρμοσμένης δασοπονίας καθώς και ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών

διατήρησης στο σύνολο της Κυπριακής χλωρίδας, αφού θα αποτελούν στοιχεία

αναφοράς.

 Στην ανάπτυξη νέων μελετών για άλλα είδη της κυπριακής χλωρίδας.

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=soil+analysis&source=images&cd=&cad=rja&docid=AGIWfLZFKn6LJM&tbnid=dsVdyZJTUsDqnM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.skrc.in%2F&ei=FQbPUYKNF8abPeaLgZgJ&bvm=bv.48572450,d.ZWU&psig=AFQjCNGipcc8puCFd7vDLkFn5rMpd7myeQ&ust=1372608330014448
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=soil+analysis&source=images&cd=&cad=rja&docid=AGIWfLZFKn6LJM&tbnid=dsVdyZJTUsDqnM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.skrc.in%2F&ei=FQbPUYKNF8abPeaLgZgJ&bvm=bv.48572450,d.ZWU&psig=AFQjCNGipcc8puCFd7vDLkFn5rMpd7myeQ&ust=1372608330014448
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=data+Meta+Analysis&source=images&cd=&cad=rja&docid=PaKv3k5RxX4YUM&tbnid=wI5TPN9XTbwAWM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fnmeth%2Fjournal%2Fv8%2Fn8%2Ffig_tab%2Fnmeth.1661_F1.html&ei=G9rNUcbmLcTjOvjWgdAB&bvm=bv.48572450,d.ZWU&psig=AFQjCNGg7-co1EUxbPTNKbyqx89bw3USHg&ust=1372531571574271
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=data+Meta+Analysis&source=images&cd=&cad=rja&docid=PaKv3k5RxX4YUM&tbnid=wI5TPN9XTbwAWM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fnmeth%2Fjournal%2Fv8%2Fn8%2Ffig_tab%2Fnmeth.1661_F1.html&ei=G9rNUcbmLcTjOvjWgdAB&bvm=bv.48572450,d.ZWU&psig=AFQjCNGg7-co1EUxbPTNKbyqx89bw3USHg&ust=1372531571574271
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=data+Meta+Analysis&source=images&cd=&cad=rja&docid=USqObN5xIaghnM&tbnid=qOudWsmrJKPZuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sequentiabiotech.com%2Fbioinformatics-analysis%2Ftranscriptomics%2Fdata-meta-analysis%2F&ei=HtvNUdOzBYSyPMDjgKgE&bvm=bv.48572450,d.ZWU&psig=AFQjCNGg7-co1EUxbPTNKbyqx89bw3USHg&ust=1372531571574271
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=data+Meta+Analysis&source=images&cd=&cad=rja&docid=USqObN5xIaghnM&tbnid=qOudWsmrJKPZuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sequentiabiotech.com%2Fbioinformatics-analysis%2Ftranscriptomics%2Fdata-meta-analysis%2F&ei=HtvNUdOzBYSyPMDjgKgE&bvm=bv.48572450,d.ZWU&psig=AFQjCNGg7-co1EUxbPTNKbyqx89bw3USHg&ust=1372531571574271
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ  ΑΞΙΑ  ΕΡΓΟΥ

33ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 33

Τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν (σε διεθνή επίπεδο):

 Στην ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης και προβολής της επιστημονική

κοινότητας της Κύπρου από την προβολή/παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια

και επιστημονικά περιοδικά.

 Στην ενίσχυση της υφιστάμενης γνώσης σχετικά με τη γενετική προσαρμογή

ενδημικών ειδών της μεσογειακής λεκάνης με περιορισμένη εξάπλωση και

την ανάγκη διατήρησής τους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

34ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 34

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

1. Καινοτομία ως προς τη προσέγγιση

επίλυσης / μελέτης του στόχου του

έργου.

2. Επιτυχές δίκτυο ΣΦ από τρεις

ευρωπαϊκές χώρες.

3. Συνέβαλε στην ενίσχυση της

υφιστάμενης γνώσεις σχετικά με το

είδος μελέτης, αλλά στην ανάπτυξη

ικανοτήτων του ΝΕ.

4. Επίτευξη των στόχων που τέθηκαν σε

κάθε ΔΕ.

1. Παράταση χρονικής διάρκειας έργου.

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού

έργου.

3. Αλλαγή της σύνθεση του Δικτύου

συνεργασίας ή και της ερευνητικής

ομάδας.

4. Η ανάγκη για μεγαλύτερη χρονική

παρουσία (φυσική παρουσία) του ΝΕ

στους ΣΦ του εξωτερικού.

35ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 35
36 Ευχαριστώ για τη προσοχή σας



1

Ευπάθεια του ενδημικού C. brevifolia από Κύπρο: 
Ανίχνευση των γονιδίων και των γνωρισμάτων 

φαινοτυπικής ποικιλότητας που συνδέονται με την 
προσαρμογή.

(ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13)

E-mail: res.en@frederick.ac.cy

ΣΤΟΧΟΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2

Μελέτη της γενετικής προσαρμογής και της

προσαρμοστικής ικανότητας του Cedrus brevifolia, εντός

του φυσικού πληθυσμού του, μέσω της συσχέτισης

δεδομένων που αφορούν:

 γονιδιακή ποικιλομορφία

 μορφολογικά & ανατομικά χαρακτηριστικά

 οικολογικοί παράμετροι (έδαφος & κλίμα)

 Αποτύπωση σε μικρής κλίμακας γεωγραφική

ανάλυση, των προτύπων της γονιδιακής και

μορφολογικής προσαρμογής του είδους εντός των ορίων

εξάπλωσής του.

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ….

3

Hadjinicolaou et al. (2011) Reg Environ Change, 11: 441-457

Μείωση από 3.5 οC στα παράλια μέχρι
3.9 οC στην ενδοχώρα.

Αύξηση από 3.5 οC στα παράλια
μέχρι 4.3 οC στην ενδοχώρα.Μείωση 20% - 40%

ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   ΚΑΙ  ΣΥΛΛΟΓΗ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΔΕ 3)

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΕΔΙΟΥ (ΔΕ 4)

• ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΕ 5) 

• ΜΕΤΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΔΕ 6)



2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   & ΣΥΛΛΟΓΗ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   ΚΑΙ  ΣΥΛΛΟΓΗ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6

Αναθεώρηση και σύνταξη επικαιροποιημένου χάρτη εξάπλωσης του C. brevifolia

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   ΚΑΙ  ΣΥΛΛΟΓΗ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7

Σχέδιο παρακολούθησης για τον οικότοπο 9590*  

Δάση με Cedrus brevifolia (2005 & 2010)

Διαχειριστικό Σχέδιο Δάσους Πάφου

Επισκέψεις στο πεδίο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   ΚΑΙ  ΣΥΛΛΟΓΗ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8

Αναθεώρηση και σύνταξη επικαιροποιημένου χάρτη εξάπλωσης του C. brevifolia

1000 m2
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   ΚΑΙ  ΣΥΛΛΟΓΗ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9

Αναθεώρηση και σύνταξη επικαιροποιημένου χάρτη εξάπλωσης του C. brevifolia

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   ΚΑΙ  ΣΥΛΛΟΓΗ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10

Αναθεώρηση και σύνταξη επικαιροποιημένου χάρτη εξάπλωσης του C. brevifolia

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

11

Study area

12

 16 Δειγματοληπτικές Επιφάνειες (ΔΕ)

 20 δέντρα / ΔΕ (συνολικά 320 άτομα)

 Καταγράφηκε για κάθε δέντρο:

 Συντεταγμένες

 Ύψος

 Διάμετρος - DBH

 Ζωτικότητα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
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ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

13

Κωδ. Υψόμετρο Έκθεση Τοπογραφία Δεδομένα

EM_1 1232 Δυτική Κορυφογραμμή Γεν. & Μορφ./ Εδαφ./ Μετεωρ.

EM_2 1104 Δυτική – Νότια Μέση πλαγιά Γεν. & Μορφ.

SE_1 1271 Δυτική Κορυφογραμμή Γεν. & Μορφ./ Μετεωρ.

SE_2 1191 Δυτική – Νότια Κορυφογραμμή Γεν. & Μορφ. / Εδαφ.

Ko_1 1151 Βόρεια Κορυφογραμμή Γεν. & Μορφ./ Εδαφ./ Μετεωρ.

Ko_2 1059 Βόρεια – Ανατολική Μέση πλαγιά Γεν. & Μορφ.

Th_1 1168 Δυτική Μέση πλαγιά Γεν. & Μορφ./ Εδαφ./ Μετεωρ.

Th_2
991 Βόρεια – Ανατολική

Μέση πλαγιά

– Ρέμα
Γεν. & Μορφ.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

14

Κωδ. Υψόμετρο Έκθεση Τοπογραφία Δεδομένα

Tr_1 1331 Δυτική Κορυφογραμμή Γεν. & Μορφ.

Tr_2 1295 Δυτική Μέση πλαγιά Γεν. & Μορφ.

Tr_3 1192 Νότια Μέση πλαγιά Γεν. & Μορφ.

Tr_4 1319 Βόρεια – Νότια Κορυφογραμμή Γεν. & Μορφ.

Tr_5 1400 Δυτική – Νότια Κορυφογραμμή Γεν. & Μορφ./ Μετεωρ.

Tr_6 1268 Νότια Μέση πλαγιά Γεν. & Μορφ. / Εδαφ.

Tr_7 1294 Βόρεια  – Δυτική Μέση πλαγιά Γεν. & Μορφ.

Tr_8 1094 Δυτική Ρέμα Γεν. & Μορφ./ Εδαφ./ Μετεωρ.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

15

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

16
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

17

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

18

Α/Α Κωδ.
γονιδίου

Ενίσχυση SNPs /InDel Α/Α Κωδ.
γονιδίου

Ενίσχυση SNPs /InDel

1 2_9930 √ √ 11 50038 √ √

2 0_8479 √ √ 12 48310 √ √

3 0_16009 √ √ 13 33736 √ X

4 2_2937 √ √ 14 27065 X -

5 76451 √ √ 15 26402 √ X

6 68490 √ X 16 19562 X -

7 66407 √ X 17 19557 √ X

8 65789 √ X 18 6718 X -

9 62895 √ √ 19 5873 √ √

10 51194 √ X 20 3830 √ √

Α/Α Κωδ.
γονιδίου

Ενίσχυση SNPs /InDel Α/Α Κωδ.
γονιδίου

Ενίσχυση SNPs /InDel

1 2_9930 √ √ 11 50038 √ √

2 0_8479 √ √ 12 48310 √ √

3 0_16009 √ √ 13 33736 √ X

4 2_2937 √ √ 14 27065 X -

5 76451 √ √ 15 26402 √ X

6 68490 √ X 16 19562 X -

7 66407 √ X 17 19557 √ X

8 65789 √ X 18 6718 X -

9 62895 √ √ 19 5873 √ √

10 51194 √ X 20 3830 √ √

Α/Α Κωδ.
γονιδίου

Ενίσχυση SNPs /InDel Α/Α Κωδ.
γονιδίου

Ενίσχυση SNPs /InDel

1 2_9930 √ √ 11 50038 √ √

2 0_8479 √ √ 12 48310 √ √

3 0_16009 √ √ 13 33736 √ X

4 2_2937 √ √ 14 27065 X -

5 76451 √ √ 15 26402 √ X

6 68490 √ X 16 19562 X -

7 66407 √ X 17 19557 √ X

8 65789 √ X 18 6718 X -

9 62895 √ √ 19 5873 √ √

10 51194 √ X 20 3830 √ √

Α/Α Κωδ.
γονιδίου

Ενίσχυση SNPs
/InDel

Α/Α Κωδ.
γονιδίου

Ενίσχυση SNPs /InDel

1 2_9930 √ √ 11 50038 √ √

2 0_8479 √ √ 12 48310 √ √

3 0_16009 √ √ 13 33736 √ X

4 2_2937 √ √ 14 27065 X -

5 76451 √ √ 15 26402 √ X

6 68490 √ X 16 19562 X -

7 66407 √ X 17 19557 √ X

8 65789 √ X 18 6718 X -

9 62895 √ √ 19 5873 √ √

10 51194 √ X 20 3830 √ √

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

19

ΓΟΝΙΔΙΟ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ)

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΟΥ

0-8479 INT1 Inositol transporter involved in root growth

0-16009 Argonaute 7 (AGO7) Micro RNAs involved in epigenetic mechanisms 

2-2937 ATP/ADP-antoporter Inhibits the palmitate-stimulated respiration in 
the controlled state and increases the membrane 

potential lowered by palmitate. 

2-9930 Transcription factor 
SHR (Short root) 

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

3830 Transcription Picea sitchensis clone WS02744_K09 mRNA-

76451 Transcription -

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

20

Ευθυγράμμιση ακολουθιών – Sequencher 4.1.4 & Codon Code Aligner
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

21

Στοίχιση ακολουθιών με τη χρήση του λογισμικού BioEdit version 7.0.9.0

Γονιδιακή ποικιλομορφία

22

Γονιδιακός Τόπος
Αριθμός 

δειγμάτων
Μήκος ενισχυμένου 

γονιδίου (bp)
Αριθμός SNPs

Αριθμός
indels

0-8479 318 376 10 -
0-16009 315 431 5 -
2-2937 318 419 6 -
2-9930 313 527 9 -
3830 317 403 11 -

76451 318 473 12 2
ΣΥΝΟΛΟ 2.629 53 2

Χρωματογράφημα τμήματος του γονιδίου 2-9930, στο οποίο είναι ευδιάκριτη η ετεροζυγωτία του
ατόμου σε δυο θέσεις βάσεων (πολυμορφισμός μονών νουκλεοτιδίων - SNPs).

Γονιδιακή ποικιλομορφία

23

Γονιδιακός Τόπος

Ποικιλομορφία

απλοτύπων

Ποικιλομορφία 

νουκλεοτιδίων

Έλεγχος

ουτερότητας

Nh (signl.) He S θw (x103) Π (x103) Fu & Li D 

Test

Tajima’s D

0-8479 8 0.308 6 2.710 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 15 0.488 7 2.780 3.290 -1.185n.s 0.236n.s

2-9930 10 0.398 12 4.800 1.600 1.540* -1.650n.s

3830 18 0.642 12 3.400 3.800 0.156n.s -0.023n.s

76451 19 0.672 15 3.600 3.900 0.856n.s -0.020n.s

Μέσος όρος 12.67 0.485 9.5 3.158 2.435 - -

Μέση γονιδιακή ποικιλομορφία (θw).
Μέση γονιδιακή διαφορά μεταξύ των ακολουθιών (π).

Μορφολογικά και Ανατομικά χαρακτηριστικά βελόνων

24

Βελόνες (μετρήθηκαν οι διαστάσεις 24 διαφορετικών μορφολογικών 
χαρακτηριστικών).

 N1: length of needles, 

 N2: width in the middle of the needle,

 N3: maximum width of the needle, 

 N4: perimeter of the needle,

 N5: ratio of length to width in the middle of the needle, N6: ratio of length to
maximum width of the needle, 

 N7: needle length, width in the middle of the needle, and ratio of length to width, 
for each auxiblast needle, 

 N8: sharpness of needles,

 Etc.
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Μορφολογικά και Ανατομικά χαρακτηριστικά βελόνων

25

 Βελόνες (μετρήθηκαν οι διαστάσεις 16 ανατομικών χαρακτηριστικών):
 NA1: width of cuticle, 

 NA2: number of stomata per unit area, 

 NA3: number of rows of stomata,

 NA4: number of resin canals,

 NA5: width of epidermis

 NA6: width of mesophyll

 NA7: SLA

 Ets.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά κώνων

26

130 κώνοι από το σύνολο του πληθυσμού μετρήθηκαν (από κάθε κώνο καταγράφηκαν 8
ανατομικά χαρακτηριστικά):

1. Cone maximum length (CL), 

2. Cone maximum width (CW), 

3. Cone length between the lower point of the cone and the maximum width point on 

the axis (CLMaxW), 

4. Width of cone in the middle-length point in the axis (CWMidL), 

5. Cone index [CI=(CL/CW)*100], 

6. Length index [LI=(CLMaxW/CL)*100], 

7. Width index [WI=(CWMidL/CW)*100], 

8. Number of seeds per cone (NSe/C).

Μορφολογικά χαρακτηριστικά σπερμάτων

27

 120 σπέρματα από το σύνολο του πληθυσμού χρησιμοποιήθηκαν (καταγράφηκαν 12
μορφολογικά χαρακτηριστικά):

1. Total seed-wing length for each seed (S1 - SWLtotal)

2. seed length (S2 - SL),

3. width in the middle of the seed (S3 - SWMid),

4. maximum width of the seed (S4 - MaxW),

5. ratio of length to width in the middle of the seed (S5 - SLMid/SWMid),

6. ratio of length to maximum width of the seed (S6 - SL/SMaxW),

7. wing length (S7 - WL),

8. width in the middle of the wing (S8 - WMidW),

9. maximum width of the wing (S9 - WMaxW),

10. ratio of length to width in the middle of the wing (S10 - WMidL/WMidW),

11. ratio of length to maximum width of the wing (S11 - WL/WMaxW) and

12. ratio of seed length to total seed-wing length (S12 – SL/SWLtotal).

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

28

Analysis was carried out using: 
 FactoMineR: Exploratory Multivariate Data Analysis with R
 Geneland
 SPSS Statistics 17.0
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Μορφολογικά χαρακτηριστικά

29

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

30

Μορφολογικά χαρακτηριστικά – PCA

31

Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

32

K=4
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Ανατομικά χαρακτηριστικά 

33

Ανατομικά χαρακτηριστικά - PCA

34

Ανατομικά χαρακτηριστικά 

35

Δομή και σύσταση εδάφους

36

Ορίζοντας EX_166P01 TR_666P01 TR_866P01 TR_866P02 KO_166P01 SE_166P01

1 Αμμοπηλώδες Αμμοπηλώδες Αμμοπηλώδες Πηλώδες Πηλοαμμώδες Πηλώδες

2 Αμμοπηλώδες Πηλώδες Αμμοπηλώδες Πηλώδες Αμμοπηλώδες Ιλυοαργιλοπηλώδες

3 Αμμοπηλώδες Πηλώδες Αμμοπηλώδες Πηλώδες — —

4 — — Πηλοαμμώδες — — —

5 — — Αμμοπηλώδες — — —
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Δομή και σύσταση εδάφους

37

ph & CaCO3 - δηλώνουν διαθεσιμότητα πόρων

CEC - δηλώνει εναλλακτική ικανότητα
εδάφους

C% - δηλώνει περιεκτικότητα σε
οργανική ουσία

C/N – δηλώνει την μικροβιακή δράση

0

1

2

3

4

5

6

7

EM TR_(Df) TR_valley TR_valley2 KO SE TH

pH CaCo3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

CEC C% C:N

Συμπεράσματα

38

Γιατί υψηλά ποσοστά ποικιλομορφία…

 Το είδος πιθανόν να είχε

μεγαλύτερο εύρος εξάπλωσης

στο νησί κατά το παρελθόν.

 Ο Τρίπυλος φαίνεται να

αποτελεί ένα συναπάντημα

πολλών προελεύσεων και όχι

μια μονάδα (πληθυσμό).

 Τα άλλα υποσύνολα πιθανός τα

απομεινάρια διαφορετικών

πληθυσμών.

Ενδημικό είδος με περιορισμένη

εξάπλωση, αλλά υψηλά ποσοστά

γενετικής/γονιδιακής ποικιλομορφίας!

 Δεν χαρακτηρίζεται από

«Ιδρυτικό φαινόμενο».

 Δεν χαρακτηρίζεται από

γενετική εκτροπή (γενετική

διάβρωση).

 Δεν χαρακτηρίζεται από

γενετικό μποτιλιάρισμα).

Συμπεράσματα

39

Το είδος χαρακτηρίζεται από είδους,
αυτά παρουσιάζουν από φαινοτυπική
πλαστικότητα.

 Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά
διαφοροποιούνται τόσο στη
γεωγραφική όσο και στην
υψομετρική εξάπλωση του
είδους.

 Το μικρο-κλίμα της θέσης
ανάπτυξης μιας ομάδας
ατόμων (συστάδας) επηρεάζει
τη 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.

Το μέλλον του στα δικά μας χέρια….

40

 Εγκατάσταση φυτείας/ες προελεύσεων (ή και ενίσχυση φυτείας στο Μεταλλείο

Αμιάντου).

 Θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως εκτός τόπου φυτεία (ex situ plantation) ή

και ως σπορο-παραγωγικές φυτείες στο μέλλον.

 Συλλογή φυτικού υλικού από όλες τις θέσεις εξάπλωσης του είδους (και εντός

Τριπύλου).

 Ο σχεδιασμός και εγκατάσταση της φυτείας θα πρέπει να επιτρέπει την κανονική

ανάπτυξη των ατόμων στο μέλλον ενώ να συμβάλει στην ελεύθερη ροή της

γύρης εντός της φυτείας (δυνατή η δημιουργία –μέσω ανασυνδιασμού- και νέων

γενότυπων)

 Να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησηςσε

βάθος χρόνου, για κάθε φυτεία.

Μέτρα διατήρησης του είδους και οικοτόπου του - ex situ
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Το μέλλον του στα δικά μας χέρια….

41

 Συλλογή και διατήρηση σπορομερείδων στην τράπεζα σπερμάτων του

Τμήματος Δασών.

 Συλλογή σπερμάτων και φύλαξη τους στην τράπεζα σπερμάτων, να γίνει βάση της

γεωγραφικής θέσης εξάπλωσης του είδους (περιοχής εξάπλωσής του, ακόμη και

εντός Τριπύλου).

 Αποθήκευση σε τακτική βάση σπορομερίδων με συνεχή επικαιροποίησης του

γενετικού υλικού.

Μέτρα διατήρησης του είδους και οικοτόπου του - ex situ

Το μέλλον του στα δικά μας χέρια….

42

 In situ διατήρηση θα πρέπει να στοχεύει στη δυναμική διατήρηση του

πληθυσμού, συμβάλλοντας στη συνέχιση των διεργασιών της φυσικής

επιλογής.

 Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διατήρησης θα πρέπει να έχει ως βασικές αρχές

του(Lefèvre et al. 2002; Rotach 2005; Finkeldey & Hattemer 2007):

(i) Να διασφαλίζει και ενισχύσει τη φυσική αναγέννηση του πληθυσμού.

(ii) Να λαμβάνει μέτρα για την κατά της απώλεια της γενετικής

ποικιλομορφίας και την ενίσχυση της υγείας του πληθυσμού.

(iii) Να αναγνωρίζει και να διατήρηση τις τοπικές ή περιφερειακές

γονιδιακές δεξαμενές.

Μέτρα διατήρησης του είδους και οικοτόπου του - in situ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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Παράρτημα V.2: Κλιματική Αλλαγή και Κυπριακή Δασοπονία. (Δρ. Ανδρέας Χρίστου, Τμήμα 

Δασών). 

  



1

Ημερίδα - Ερευνητικό Έργο ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13

«Ευπάθεια του ενδημικού Cedrus brevifolia από την Κύπρο:
Ανίχνευση των γονιδίων και των γνωρισμάτων φαινοτυπικής

ποικιλότητας που συνδέονται με την προσαρμογή»

17 Νοεμβρίου 2014 - Frederick Research Center

Δρ. Ανδρέας Χρίστου
Ανώτερος Συντηρητής Δασών

Τμήμα Δασών

Κλιματική Αλλαγή και Κυπριακή Δασοπονία

Τμήμα Δασών
2014

Εισαγωγή - Περιεχόμενα

– Έκταση Δασών – Χάρτης κατανομής της άγριας βλάστησης,

– Κλιματολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη βιολογία και φυσιολογία των φυτών,

– Σενάρια κλιματικής αλλαγής,

– Διαθέσιμα στοιχεία από δίκτυα παρακολούθησης στα δάση,

– Επιπτώσεις στα δάση από προηγούμενα ακραία φαινόμενα,

– Αναμενόμενες επιπτώσεις.

– Υφιστάμενη προσαρμογή των μεσογειακών οικοσυστημάτων,

– Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των δασών της Κύπρου.

Τμήμα Δασών
2014

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Βελτίωση της Ανθεκτικότητας – Προσαρμοστικότητας των Δασών

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Εκτάσεις Καλυμμένες με Άγρια Βλάστηση

Τύπος Άγριας Βλάστησης Εδαφοκάλυψη
ha

Ποσοστό
%

Ψηλά Δάση 172,858 18,68

Μακία βλάστηση (Θάμνοι) 126,090 13,63

Φρυγανικά οικοσυστήματα 87,669 9,48

Ολικό 392,650 42,44

Τμήμα Δασών
2014

Χάρτης κατανομής της άγριας βλάστησης

Τμήμα Δασών
2014

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου
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–Θερμοκρασία (Ελάχιστη– Μέγιστη– Μέση)

–Βροχόπτωση

–Σχετική υγρασία

–Ταχύτητα του ανέμου

Επίδραση σε:

Προσαύξηση,

Ανθοφορία,

Ικανότητα καρποφορίας και αναγέννησης,

Εφλεκτικότητα,

Αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες κ.τ.λ.

Κύριοι κλιματολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη
βιολογία και φυσιολογία των φυτών

Τμήμα Δασών
2014

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Σενάρια Κλιματικής Αλλαγής

(Ζερεφός, 2008)

Τμήμα Δασών
2014

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1000,0

1100,0

1200,0

1300,0

1400,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Β
ρ

ο
χό

π
τω

σ
η

 σ
ε

m
m

Έτος

Ολική Ετήσια Βροχόπτωση συγκρινόμενο με την κανονική Βροχόπτωση 
στην περιοχή της Κοιλάδας των Κέδρων

Πραγματική Κανονική

Διαθέσιμα στοιχεία από δίκτυα παρακολούθησης

Τμήμα Δασών
2014

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Διαθέσιμα στοιχεία από δίκτυα παρακολούθησης

Τμήμα Δασών
2014
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Μέση Ετήσια Θερμοκρασία στις Περιοχές
Γεφύρι της Παναγιάς και Κοιλάδα των Κέδρων

για την Περίοδο 1990 - 2012

Μέση Ετήσια Θερμοκρασία στην περιοχή Γεφύρι της Παναγιάς Μέση Ετήσια Θερμοκρασία στην περιοχή Κοιλάδα των  Κέδρων

Linear (Μέση Ετήσια Θερμοκρασία στην περιοχή Γεφύρι της Παναγιάς) Linear (Μέση Ετήσια Θερμοκρασία στην περιοχή Κοιλάδα των  Κέδρων)

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου
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Διαθέσιμα Στοιχεία από Υφιστάμενα Δίκτυα Παρακολούθησης

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 Δ
έν

τρ
ω

ν 
μ

ε 
Α

π
ο

χρ
ω

μ
α

τι
σ

μ
ό

Έτος

Αποτελέσματα Αποχρωματισμού από τις Επιφάνειες «Επιπέδου Ι» για την περίοδο 2005 - 2013
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Αποτελέσματα Βελονόπτωσης από τις Επιφάνειες «Επιπέδου Ι» για την Περίοδο 2001 - 2013

Τμήμα Δασών
2014

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Διαθέσιμα Στοιχεία από Υφιστάμενα Δίκτυα Παρακολούθησης

Τμήμα Δασών
2014
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Ποσοστό Δέντρων που παρουσιάζουν προσβολή από 
Thaumetopoea wilkinsoni Tams από τις επιφάνειες 

«Επιπέδου Ι», για την περίοδο 2001 - 2013
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Ποσοστό Δέντρων που παρουσιάζουν προσβολή από 
Leucaspis spp. από τις

επιφάνειες «Επιπέδου Ι», για την περίοδο 2001 - 2013
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Ποσοστό Δέντρων που παρουσιάζουν
Νεκρά Ακροκλάδια από τις 

επιφάνειες Επιπέδου Ι, για την περίοδο 2001 - 2013

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  ΞΗΡΑΝΣΕΩΝ  ΛΟΓΩ  ΤΗΣ  
ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ  2007-2008 ΣΤΑ  ΚΡΑΤΙΚΑ  ΔΑΣΗ

Περίοδος Καταγραφής: Φεβρουάριος 2009

Όνομα Δασικής 
Περιφέρειας

Ολική Έκταση
Δασών στη 

Δασική 
Περιφέρεια

ha

Έκταση Δάσους με 
Σοβαρό

Πρόβλημα 
Ξηράνσεων

ha

Έκταση Δάσους με 
Προβλήματα 

Σοβαρής
Καταπόνησης και
Λίγες Ξηράνσεις

ha

Συνολική Έκταση 
Δάσους με 

Προβλήματα
(Στήλες 3+4)

ha

Ποσοστό Έκτασης 
Δάσους  που έχει 

Επηρεαστεί

ha

1 2 3 4 5 6

Πάφου 69386 70 1307 1377 1,98

Τροόδους 33760 453 1835 2287 6,78

Λευκωσίας, Λάρνακας & 
Αμμοχώστου

18422 1479 1474 2953 16,03

Δασικού Κολεγίου 2342 0 16 16 0,68

ΟΛΙΚΑ 123911 2002 4631 6633 6,37

Τμήμα Δασών
2014

*10% των δέντρων στην Κοιλάδα των Κέδρων παρουσίασε ξηράνσεις

Διαθέσιμα Στοιχεία από Υφιστάμενα Δίκτυα Παρακολούθησης

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Επιπτώσεις στα δάση από προηγούμενα ακραία φαινόμενα

Τμήμα Δασών
2014

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου
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Κοιλάδα των Κέδρων – 2000
Τμήμα Δασών

2014

Επιπτώσεις στα δάση από προηγούμενα ακραία φαινόμενα

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Κοιλάδα των Κέδρων – Ιούλιος 2014
Τμήμα Δασών

2014

Επιπτώσεις στα δάση από προηγούμενα ακραία φαινόμενα

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Κοιλάδα των Κέδρων – Ιούλιος 2014
Τμήμα Δασών

2014

Επιπτώσεις στα δάση από προηγούμενα ακραία φαινόμενα

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Κόρνος – Φθινόπωρο 2008
Τμήμα Δασών

2014

Επιπτώσεις στα δάση από προηγούμενα ακραία φαινόμενα

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου
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Κόρνος - Καλοκαίρι 2008

Κιόνια - Καλοκαίρι 2008
Τμήμα Δασών

2014

Επιπτώσεις στα δάση από προηγούμενα ακραία φαινόμενα

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Πυκνές αναδασώσεις στην περιοχή Κόσιη
(Ηλικίας 20 - 30) – Φθινόπωρο 2008

Τμήμα Δασών
2014

Επιπτώσεις στα δάση από προηγούμενα ακραία φαινόμενα

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Cistus spp./ Crataegus spp.
(Περιοχή Γούρι) – Φθινόπωρο 2008

Τμήμα Δασών
2014

Επιπτώσεις στα δάση από προηγούμενα ακραία φαινόμενα

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Αγριελιές
(Περιοχή Σταυροβούνι) – Καλοκαίρι 2008

Τμήμα Δασών
2014

Επιπτώσεις στα δάση από προηγούμενα ακραία φαινόμενα

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου
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Τμήμα Δασών
2014

Επιπτώσεις στα δάση από προηγούμενα ακραία φαινόμενα

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Ξυλοφάγα έντομα σε τραχεία πεύκη Hylurgus ligniperda Τμήμα Δασών
2014

Επιπτώσεις στα δάση από προηγούμενα ακραία φαινόμενα

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Δάσος Αθαλάσσας, 2009
Τμήμα Δασών

2014

Επιπτώσεις στα δάση από προηγούμενα ακραία φαινόμενα

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου

Αναμενόμενες Επιπτώσεις

– Αφανισμός ευπαθών ειδών - Είδη με μικρή γεωγραφική εξάπλωση, 
π.χ. Είδη του Κόκκινου Βιβλίου (Arabis kennedyae)

– Μείωση της πυκνότητας των δασών

– Αλλαγή των ζωνών εξάπλωσης π.χ. Μαύρη Πεύκη – Τραχεία Πεύκη

– Μείωση της αναγεννητικής ικανότητας (Φυσική Αναγέννηση)

– Περισσότερες καταστροφικές πυρκαγιές

– Αύξηση κινδύνου απερήμωσης

– Επιπτώσεις στην πανίδα (Ανεπάρκεια τροφής και νερού)

Τμήμα Δασών
2014

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση της Κύπρου
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Βελτίωση της Ανθεκτικότητας – Προσαρμοστικότητας των Δασών

Τμήμα Δασών
2014

• Υφιστάμενη προσαρμογή των μεσογειακών οικοσυστημάτων

– Είδη προσαρμοσμένα σε συνθήκες ξηρασίας,

– Μεγάλη γενετική ποικιλομορφία μεταξύ και εντός των ειδών,

– Ικανότητα για μεταπυρική αναγέννηση,

– Φυσικότητα των Οικοσυστημάτων.

Βελτίωση της Ανθεκτικότητας – Προσαρμοστικότητας των Δασών

Τμήμα Δασών
2014

• Προσαρμογή των δασών της Κύπρου - Μέτρα

Η ανάπτυξη της Στρατηγικής για Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή:

– Μέτρα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών,

– Μέτρα κατά της απώλειας βιοποικιλότητας,

– Μέτρα κατά επιβλαβών εντόμων,

– Δασοκομικά μέτρα,

– Γενικά μέτρα.

Τμήμα Δασών
2014

Βελτίωση της Ανθεκτικότητας – Προσαρμοστικότητας των Δασών

Μέτρα Πρόληψης και Καταστολής Πυρκαγιών Μέτρα κατά της απώλειας βιοποικιλότητας

Μέτρα Πρόληψης Πυρκαγιών
Εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Προστασίας από

πυρκαγιές,
Υποδομή για τη βελτίωση της ανθεκτικότητα των 

δασών στις πυρκαγιές,
Ταξινόμηση των δασών ανάλογα με τον κίνδυνο

πυρκαγιών,
Σχεδιασμός και ανάπτυξη δασικών 

οικοσυστημάτων που θα δυσκολεύουν την έκρηξη 
και επέκτασης των πυρκαγιών.

Μέτρα Καταστολής Πυρκαγιών

Βελτίωση του υφιστάμενου πυροσβεστικού 
συστήματος:

 Αγορά πυροσβεστικών οχημάτων,
 Αγορά εναέριων μέσων πυρόσβεσης,
 Αγορά κατάλληλου ρουχισμού για το προσωπικό,
 Εκπαίδευση του προσωπικού.
Διαχείριση δασικών πυρκαγιών σε ιδιωτικά δάση
Οργάνωση των υποδομών στις ιδιωτικές δασικές

περιοχές για την προστασία από τις πυρκαγιές,

Συμπερίληψη των ιδιωτικών δασοκαλυμένων
περιοχών στα συστήματα πυρασφάλειας του 
Τμήματος Δασών.

 In-situ & Ex-situ προστασία των δασικών 
γενετικών πόρων για τα απειλούμενα είδη,

 Διατήρηση της δασικής βιοποικιλότητας, 
διάδρομοι, βοτανικοί κήποι, τράπεζα σπόρων 
και γονιδίων,

 Έλεγχος εισβλητικών ειδών,
 Δασοκομικά και άλλα προστατευτικά μέτρα 

με στόχο επιλεγμένα είδη άγριας ζωής,
 Ενίσχυση των μέτρων στα δάση για την 

κάλυψη των αναγκών της πανίδας για τροφή 
και νερό,

 Προώθηση της έρευνας / παρακολούθησης
σύμφωνα με τις ανάγκες,

 Παρακολούθηση κύριων 
δασών/απειλούμενων ειδών με ευαισθησία 
στην κλιματική αλλαγή και ταξινόμηση των 
δασικών τύπων/ειδών ανάλογα με την 
επικινδυνότητα στην κλιματική αλλαγή, 
χαρακτηρισμός των περιοχών υψηλού 
κινδύνου.

Τμήμα Δασών
2014

Βελτίωση της Ανθεκτικότητας – Προσαρμοστικότητας των Δασών
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Μέτρα κατά επιβλαβών εντόμων Δασοκομικά μέτρα

 Εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης

προειδοποίησης και ανάπτυξη μοντέλων 

πρόβλεψης των μετατοπίσεων των εντόμων που 

βλάπτουν τα δάση,

 Χρήση των διαθέσιμων δεδομένων 

παρακολούθησης/αναφορών που σχετίζονται 

με προσβολές από έντομα,

 Απομάκρυνση των νεκρών και των βαριά 

μολυσμένων/ προσβεβλημένων δέντρων στο

δάσος για πρόληψη της εξάπλωσης των 

επιβλαβών εντόμων,

 Έλεγχος των πληθυσμών επιβλαβών εντόμων με

Ενιαία Διαχείριση Ασθενειών,

 Προστατευτικά μέτρα κατά της εισαγωγής στην 

Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά 

ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής

τους στην ΕΕ,

 Προσδιορισμός ανθεκτικών γενοτύπων σε

συγκεκριμένα είδη εντόμων.

 Αναδάσωση/αποκατάσταση των περιοχών που 

καταστράφηκαν από πυρκαγιά και εφαρμογή των 

κατάλληλων δασοπονικών μέτρων,

 Χρήση κατάλληλου δασικού πολλαπλασιαστικού 

υλικού σε αναδασώσεις/δασώσεις,

 Επιλογή κατάλληλων ειδών από προελεύσεις  που 

είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις μελλοντικές

συνθήκες,

 Πρόγραμμα άρδευσης σε συγκεκριμένα συστάδες

και άτομα, όταν είναι απαραίτητο,

 Πρόγραμμα αραίωσης σε επιλεγμένες περιοχές,

 Εφαρμογή δασοκομικής φροντίδας, όπου είναι 

απαραίτητο,

 Μείωση ετήσιου λήμματος.

Τμήμα Δασών
2014

Βελτίωση της Ανθεκτικότητας – Προσαρμοστικότητας των Δασών

Γενικά μέτρα

 Προώθηση εκστρατεία ενημέρωσης,

 Χρήση των διαθέσιμων δεδομένων παρακολούθησης/αναφορών που σχετίζονται με τις ξηράνσεις στα 

δάση της Κύπρου,

 Ετοιμασία 10ετών σχεδίων διαχείρισης για όλα τα κρατικά δάση, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές

ανάγκες, τη διαχείριση των λεκανών απορροής, τις κλιματικές αλλαγές και τις διατάξεις των σχετικών 

οδηγιών της ΕΕ,

 Περαιτέρω αύξηση των δασικών εκτάσεων μέσω της δάσωσης των γυμνών περιοχών και αναδάσωσης

εγκαταλελειμμένων γεωργικών εκτάσεων,

 Αποτροπή άλλης χρήσης πέραν της δασικής σε κρατική δασική γη, με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις και 

μόνο για το δημόσιο συμφέρον,

 Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής

αλλαγής και διαχείρισης και προσδιορισμός κατάλληλων επιλογών,

 Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας,

 Προώθηση της έρευνας/παρακολούθησης σύμφωνα με τις ανάγκες.

Τμήμα Δασών
2014

Βελτίωση της Ανθεκτικότητας – Προσαρμοστικότητας των Δασών

Ευχαριστώ

Τμήμα Δασών
2014
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Παράρτημα V.3: Η μοίρα των δασικών ειδών στην εποχή της κλιματικής αλλαγής: τι μας δείχνουν 

οι γενετικές έρευνες (Αν. Καθ. Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, ΔΠΘ). 
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Η προοπτική των δασικών ειδών στην 

εποχή της κλιματικής αλλαγής: τι μας 

δείχνουν οι γενετικές έρευνες

Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου

Εργαστήριο Δασικής Γενετικής

ΔΠΘ, Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

& Φυσικών Πόρων, Ορεστιάδα

ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13

Ευπάθεια του ενδημικού Cedrus brevifolia από την Κύπρο: 

Ανίχνευση των γονιδίων και των γνωρισμάτων φαινοτυπικής

ποικιλότητας που συνδέονται με την προσαρμογή

2

Γενετική ποικιλότητα

 Βασική προϋπόθεση προσαρμογής
 Διατήρηση πληθυσμών και ειδών

 Σταθερότητα βιοκοινοτήτων και οικοσυστημάτων

 Σταθερή παροχή προϊόντων και υπηρεσιών

 Δυναμική στο χρόνο και στο χώρο
 Κύκλος γενετικής πληροφορίας

 Μηχανισμός παραγωγής γενετικής ποικιλότητας

 Προωθεί την προσαρμογή

Κλιματική αλλαγή και γενετική 

προσαρμογή

Κλιματική αλλαγή και γενετική 

προσαρμογή3

Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής

 Εξαφάνιση ειδών και πληθυσμών
 Απώλεια σπάνιων ειδών

 Απώλεια σημαντικών πληθυσμών

 Κατακερματισμός 

 Προσαρμογή
 Μείωση πληθυσμιακού μεγέθους και πυκνότητας

 Γενετική εκτροπή και ομομειξία

 Αλλαγή συχνοτήτων αλληλομόρφων γονιδίων
 Ειδογέννεση, απότομες αλλαγές στη γενετική σύσταση

 Μετανάστευση στα βόρεια και στα ορεινά
 Ιδρυτικό φαινόμενο

 “nowhere to go” – εξαφάνιση

4

Αλλαγές γεωγραφικών ορίων

Quercus petraea Κλιματική αλλαγή και γενετική 

προσαρμογή
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Αλλαγές γεωγραφικών ορίων

2050–2080

Keenan et al. 2011

Προβλεπόμενες 

αλλαγές στο κλίμα

• Οι αλλαγές στο κλίμα δεν είναι 

γραμμικές, αλλά έρχονται με 

αυξομειώσεις

• Οι αποσταθεροποίηση του 

κλίματος αναμένεται να ενταθεί

Παλαιότερες κλιματικές αλλαγές

7

Petit et al. 1999
Κλιματική αλλαγή και γενετική 

προσαρμογή

Μεταπαγετώδεις κινήσεις 

δασικών ειδών

 Τα δασοπονικά είδη έχουν υποστεί τις συνέπειες 

παλαιότερων κλιματικών αλλαγών

 Με μηδενική ή ελάχιστη παρουσία ανθρώπου

 Με τη λήξη των παγετώνων τα δασικά φυτά καλύπτουν 

τη διαθέσιμη περιοχή

 Πιο γρήγορα από ότι προβλέπουν τα μοντέλα (παράδοξο Reid)

 Κατά τις κλιματικές αλλαγές δύο κινήσεις είναι πιθανές

 Προς το βορρά

 Προς μεγαλύτερα υψόμετρα

8
Κλιματική αλλαγή και γενετική 

προσαρμογή
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Όρια βλάστησης σήμερα (Α) και κατά 

τον παγετώνα Würm (B) Μεταπαγετώδης ιστορία – έρευνα 

10
Κλιματική αλλαγή και γενετική 

προσαρμογή

11

Μεταπαγετώδης κίνηση της οξιάς

Κλιματική αλλαγή και γενετική 

προσαρμογή

Magri et al. 2006

Hatziskakis et al. 2011

Περιθώρι Δράμας
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Αν. Ροδόπη, Έβρος Παγγαίο

Μέσος χρόνος έκπτυξης
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1η Έβρου

2η Έβρου Συμπεράσματα για κινήσεις

• Πολλά μικρά καταφύγια σε μικρή χωρική 

κλίμακα

– Τοπογραφικοί παράγοντες

• Μείξη γραμμών καταγωγής

• Πολλαπλές παγετώδεις και μεταπαγετώδεις 

μετακινήσεις

• Μόνιμοι πληθυσμοί σε χαμηλές χαράδρες

– Μετακινούνται υψομετρικά και παραμένουν σε μία 

περιοχή

Συμπεράσματα για προσαρμογή

• Ενδείξεις προσαρμογής σε περιβαλλοντικές 

συνθήκες 

– Μικρή κλίμακα

– Υψόμετρο, ανάγλυφο

• Πιθανοί προσαρμόσιμοι πληθυσμοί

– «Παλαιοί» πληθυσμοί

– Χαμηλά υψόμετρα, νότιες εκθέσεις, οικότυποι, κλπ.

• Σημαντική η επιλογή της προέλευσης

– Σημαντική η επιλογή της επιφάνειας!

Ερωτήματα 

 Μπορούν να υπάρξουν “καταφύγια” για την 

κλιματική αλλαγή που αναμένουμε;

 Που μπορεί να είναι αυτά;

 Υπάρχει περιθώριο κίνησης προς τα βόρεια ή προς τα 

πάνω για συγκεκριμένους πληθυσμούς;

 Υπάρχει περιθώριο προσαρμογής;

 Ποιοι ανθρωπογενείς παράγοντες επιδρούν περιοριστικά 

στην προσαρμογή ή στην κίνηση;

 Πως μπορούμε να διαχειριστούμε τους πληθυσμούς 

ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσής τους;

20
Κλιματική αλλαγή και γενετική 

προσαρμογή
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Ερευνητικές προτεραιότητες 

 Αναγνώριση πληθυσμών με σημαντική ποικιλότητα 

 Καταφύγια, σημεία συνάντησης...

 Αναγνώριση θέσεων νέων πιθανών καταφυγίων

 Πληθυσμοί που μπορούν να παραμείνουν στη θέση 

τους

 Πρόβλεψη κινήσεων με βάση την τοπογραφία κάτω από 

διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής

 Ποικιλότητα σε προσαρμοστικούς χαρακτήρες

 Διερεύνηση δυνατοτήτων μεταφοράς υλικού

 Διατύπωση διαχειριστικών προτάσεων

21
Κλιματική αλλαγή και γενετική 

προσαρμογή

Δασική προστασία
Προστασία Γενετικών 

Συστημάτων

Κοινωνικά και οικονομικά μέτρα
Locatelli et al. 2008

Φυσικά 

δάση

Φυτείες

Αύξηση πληθυσμιακού 

μεγέθους

Κίνηση γύρης και 

σπόρων

Υψηλή γενετική 

ποικιλότητα σε 

φυτεύσεις / 

προσαρμοσμένο υλικό

Δασοκομικά μέτρα

Δασοκομικά μέτρα

Πολλοί γενότυποι

Χρήση κατάλληλων 

ειδών

Χρήση κατάλληλων 

προελεύσεων

Διαχείριση για προσαρμογή 
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Κόστος προσαρμοστικής 

διαχείρισης 

Stern 2007

Σας ευχαριστώ!




