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• Διεθνής συντονισμός για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών γονιδιωματικής
στη μελέτη της νησιωτικής βιοποικιλότητας

• Ανάπτυξη του πεδίου αυτού στην Κύπρο με στόχο την πιο αποτελεσματική 
καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας του νησιού

The iBioGen project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 810729. 

iBioGen: βασικοί στόχοι



Διεθνής κρίση της βιοποικιλότητας



Διεθνής κρίση της βιοποικιλότητας



Η πολύπλευρη έννοια της βιοποικιλότητας

Βιοποικιλότητα, ή 
βιολογική ποικιλότητα, 
ονομάζεται το σύνολο 
των γονιδίων, των 
βιολογικών ειδών, και 
των οικοσυστημάτων 
μιας περιοχής. 



Η πολύπλευρη έννοια της βιοποικιλότητας
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Ποικιλότητα αλληλεπιδράσεωνΛειτουργική και φυλογενετική ποικιλότητα



Το πρόβλημα της «κρυμμένης 
βιοποικιλότητας»:

Ένα μεγάλο ποσοστό της άγνωστης 
βιοποικιλότητας του πλανήτη μας είναι 
κρυμμένο από εμάς με ποικίλους 
τρόπους: 

• κρυπτικός τρόπος ζωής

• μικρό -ή ακόμη και μικροσκοπικό-
μέγεθος

• μορφολογική ομοιότητα με άλλα 
είδη

85% των ειδών
είναι άγνωστο H ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Συμβιωτικοί οργανισμοί

Μηχανικοί 

εδάφους

Aποικοδομητές 

Το έδαφος είναι
ζωντανό



• Η λειτουργία των οικοσυστημάτων 
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
«κρυμμένη βιοποικιλότητα»

• Ένα μεγάλο ποσοστό των ειδών στα 
οποία στηρίζεται η ευημερία των 
οικοσυστημάτων αναμένεται να 
εξαφανιστούν πριν ακόμη μάθουμε την 
ύπαρξη τους ή το ρόλο τους στο 
οικοσύστημα

• Για να προστατεύσουμε τη λειτουργία των 
οικοσυστημάτων πρέπει να 
καταγράψουμε αποτελεσματικά την 
κρυμμένη βιοποικιλότητα, τις 
αλληλεπιδράσεις των ειδών μεταξύ τους 
και τις αλλαγές που υφίστανται στο χρόνο

H ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ



Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το DNA για την 
αποτελεσματικότερη καταγραφή της κρυμμένης 

βιοποικιλότητας;

• DNA barcoding

• DNA metabarcoding

H ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ



To DNA Barcoding είναι μια μέθοδος 
ταυτοποίησης ειδών που συγκρίνει 
συγκεκριμένα τμήματα DNA (τα 
barcodes, ή αλλιώς, γραμμοκώδικες) 
μεταξύ του οργανισμού προς 
ταυτοποίηση και των γνωστών μας 
ειδών.

Οι DNA γραμμοκώδικες έχουν 
μικρές διαφορές ανάμεσα σε άτομα 
του ίδιου είδους και μεγαλύτερες 
διαφορές ανάμεσα σε άτομα 
διαφορετικού είδους. 

Ένας γραμμοκώδικας
προϊόντος από το 
supermarket DNA-γραμμοκώδικες από διάφορα είδη



1

Εξαγωγή 
DNA

Πολλαπλασιασμός 
του DNA 

γραμμοκώδικα
(PCR)

Ταυτοποίηση είδους 
(σύγκριση με βάσεις 

δεδομένων) 
και προσδιορισμός 

σχέσεων με άλλα είδη

2 4

Διαδικασία DNA barcoding:

3

Αλληλούχιση του 
DNA γραμμοκώδικα 

ATGGCTATTCTTATAGTACG

Melliturga syriaca



Διαδικασία DNA metabarcoding:

1

Εξαγωγή DNA από 
μείγμα πολλών ειδών

Πολλαπλασιασμός 
του DNA-

γραμμοκώδικα
(PCR)

Ταυτοποίηση ειδών

2 3

TTCACTAGACCTGTGGTCCA
TTGACCAGATCTGTGTACCG
ATGGCTATGCTTATAGTACG
TTGACCAGTGCTCTAGTTCG

Αλληλούχιση του 
DNA-

γραμμοκώδικα

4

Calathus leptodactylus
Chrysolina americana
Melliturga syriaca
Oxythyrea noemi



Διαδικασία eDNA metabarcoding:

1

Εξαγωγή DNA από 
από περιβαλλοντικό 

δείγμα

Πολλαπλασιασμός 
του DNA-

γραμμοκώδικα
(PCR)

Ταυτοποίηση ειδών

2 3

Αλληλούχιση του 
DNA-

γραμμοκώδικα

4

TTCACTAGACCTGTGGTCCA
TTGACCAGATCTGTGTACCG
ATGGCTATGCTTATAGTACG
TTGACCAGTGCTCTAGTTCG
TTAATCATTGGTGTGGTACG
TGATAGTATAGTTGGTTATG



Το DNA που βρίσκεται ελεύθερο στο περιβάλλον και προέρχεται κυρίως από:

Τι είναι το περιβαλλοντικό DNA (eDNA);

Πηγή: bit.ly/2Uunmnc

Το DNA που βρίσκεται ελεύθερο στο 
περιβάλλον και προέρχεται για 
παράδειγμα από:

νεκρά επιδερμικά κύτταρα
τρίχες, νύχια
σωματικές εκκρίσεις (π.χ. σάλια, 
ούρα, ιδρώτας, κόπρανα, κτλ.)

Το eDNA μας επιτρέπει να ανιχνεύσουμε την 
ύπαρξη οργανισμών σε ένα οικοσύστημα χωρίς να 

τους δούμε!



https://www.ted.com/talks/helene_morlon_and_anna_papadopoulou_how_we_can_detect_pretty_much_anything/transcript?language=el

TED-Ed lesson σχετικά με το DNA metabarcoding και το 
περιβαλλοντικό DNA:



Εφαρμογές DNA	(meta-)barcoding	στη μελέτη της βιοποικιλότητας:

Ταυτοποίηση ειδών από το DNA των κυττάρων τους, γρήγορη καταγραφή των ειδών της 
βιοκοινότητας και παρακολούθηση των αλλαγών στο χρόνο

Εντοπισμός ειδών σε ένα οικοσύστημα μέσω του περιβαλλοντικούDNA (eDNA)

Μελέτη αλληλεπιδράσεων μεταξύ ειδών (π.χ. αλληλεπιδράσεις εντόμου-επικονιαστή με 
φυτό, τροφικές αλληλεπιδράσεις κτλ.)

Μελέτη εξελικτικών σχέσεων μεταξύ ειδών 

Πηγή: Wayne Lab website, bit.ly/3cZ35gw



ΚΠΕ Ακρωτηρίου

Γενετικά/DNA 
αποτυπώματα και τα 
μυστήρια της φύσης

ΚΠΕ Πεδουλά

Ο κρυμμένος  
κόσμος κάτω από 

τα πόδια μας

ΚΠΕ Αθαλάσσας

Οι Σκαραβαίοι  στην έρευνα 
της βιοποικιλότητας των 

οικοσυστημάτων

ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο

Μελετώντας το 
φυλογενετικό 

δέντρο

ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

DNA BARCODING

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ DNA

ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ



ΚΠΕ Πεδουλά: Ο κρυμμένος  κόσμος κάτω από τα πόδια μας

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

•Κατανόηση του όρου «κρυμμένη βιοποικιλότητα»

•Κατανόηση της σημασίας της κρυμμένης βιοποικιλότητας του
εδάφους

•Άσκηση στην έρευνα πεδίου και στην πειραματική διερεύνηση της
βιοποικιλότητας του εδάφους

•Άσκηση στην ταξινόμηση οργανισμών με χρήση κλείδας και
αναγνώριση βασικών ομάδων ασπονδύλων

•Παρατήρηση διαφορών στη σύνθεση των εδαφικών
βιοκοινοτήτων μεταξύ διαφορετικών τύπων δασών και συσχέτιση
με αβιοτικούς παράγοντες



ΚΠΕ Πεδουλά: Ο κρυμμένος  κόσμος κάτω από τα πόδια μας



ΚΠΕ Ακρωτηρίου: Γενετικά/DNA αποτυπώματα και τα μυστήρια της φύσης

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

•Εξοικείωση με τις έννοιες: βιοποικιλότητα, επικονίαση, γενετικό υλικό

•Κατανόηση της σημασίας της επικονίασης και γενικότερα των
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των οργανισμών ενός οικοσυστήματος

•Κατανόηση της μοναδικότητας της αλληλουχίας του DNA κάθε είδους
καθώς και της δυνατότητας ταυτοποίησης των ειδών με βάση τους DNA
γραμμοκώδικες

•Κατανόηση της συμπληρωματικότητας των βάσεων του DNA

•Απόκτηση εργαστηριακής εμπειρίας σε μία απλή μέθοδο εξαγωγής DNA



ΚΠΕ Ακρωτηρίου: Γενετικά/DNA αποτυπώματα και τα μυστήρια της φύσης
    

 
   

 

 

   

 

 
 

 

   

 

5’-ACACGTCAAGTGGTGGTTGACAAA-3’  

Limbarda crithmoides 

5’-CTGCGGCGATTGGTGGTAGACAAG-3’ 

Arthrocnemum macrostachyum 

5’-TCGCGGCGTATGGTGGTATACAAG-3’ 

Suaeda vera 

Η αλληλουχία του γονιδιακού τόπου ITS2 από τους γυρεόκοκκους: 

 

 

5’-CGCATCGCGTCGCTCCTCCCCCTTGCATCCTCAAAGGGGTGCGCGGGATAGGAGCGGATACTGGTCTCCCATTCCT 

 

 

 

 

 

ATGGTGTGGTTGGCCAAAATGGAAGTCTTCTTTGATGGACACACGTCAAGTGGTGGTTGACAAAACCTGAGTCTCGTGT 

 

 

 

 

 

CGTGTGTTCTGATTTGTAAGCGAAGACCTTGTATGATCCTAACGTGTTGTCTGCAGACGACGCTTCGACCGCGAC-3’ 

 

 

  5’-ACACGTCAAGTGGTGGTTGACAAA-3’ 

 
  Limbarda crithmoides 

 

Σενάριο: Στην περίμετρο της Αλυκής Ακρωτηρίου παρατηρήθηκε η 

παρουσία ενός νέου είδους μοναχικής μέλισσας, το οποίο πιθανόν να 

επικονιάζει ένα ή περισσότερα είδη φυτών της περιοχής. 

Λήφθηκαν δείγματα γυρεόκοκκων από τα πόδια της μέλισσας και οι 

επιστήμονες προσπαθούν να εντοπίσουν σε ποιο είδος φυτού

ανήκουν οι κόκκοι γύρης. 



ΚΠΕ Ακρωτηρίου: Έκθεμα

Lotus cytisoides

Lotus tenuis

Τα φυτά που βλέπετε μοιάζουν πάρα 
πολύ μορφολογικά, αλλά είναι 
διαφορετικά είδη. Μπορούμε εύκολα 
όμως να τα ξεχωρίσουμε με ανάλυση 
DNA!

Συμπλήρωσε τις βάσεις στην ίδια περιοχή 
του DNA των δύο ειδών (τμήμα του 
γενετικού τόπου ITS2).

Παρατήρησε τη συμπληρωματικότητα 
των δύο κλώνων και τις διαφορές στις 
αλληλουχίες των δύο ειδών.

ΕΚΘΕΜΑ: ΤΟ DNA ΜΟΥ, Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ



ΚΠΕ Αθαλάσσας: Οι Σκαραβαίοι  στην έρευνα της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

•Εξοικείωση με την έννοια του περιβαλλοντικού DNA και κατανόηση
της σημασίας του για τη μελέτη και επόπτευση της βιοποικιλότητας

•Αντίληψη της σημασίας των κοπροφάγων σκαραβαίων για την υγεία
των οικοσυστημάτων και ενημέρωση σχετικά με τους κίνδυνους που
αντιμετωπίζουν λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας

•Κατανόηση της δυνατότητας χρήσης των κοπροφάγων σκαραβαίων
για τη διερεύνηση της σπονδυλωτής πανίδας μία περιοχής μέσω της
χρήσης του περιβαλλοντικού DNA

•Απόκτηση εμπειρίας στη χρήση στερεοσκοπίου για την παρατήρηση
δείγματος εντόμου



ΚΠΕ Αθαλάσσας: Οι Σκαραβαίοι  στην έρευνα της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων

1. Παρατήρηση δειγμάτων κοπροφάγων 
σκαραβαίων στο στερεοσκόπιο.

2. Συναρμολόγηση κύκλου ζωής του κοπροφάγου 
σκαραβαίου του ιερού (Scarabaeus sacer).

3. Σενάριο: Σας δίδονται 6 αλληλουχίες από DNA 
που βρέθηκαν στο στομαχικό περιεχόμενο δύο 
κοπροφάγων σκαραβαίων από 2 διαφορετικές 
περιοχές. Συγκρίνετε αυτές τις αλληλουχίες με 
μεγαλύτερες αλληλουχίες DNA από διάφορα 
θηλαστικά και ταυτοποιήστε τα είδη από τα 
οποία προήλθαν τα δείγματα. 

Τμηματική αλληλουχία του γονιδίου COI της αλεπούς (Vulpes vulpes): 

 

 

5’-TTTATATTTGCTATTCGGGGCATGAGCCGGTATAGTAGGCACTGCCCTAAGCCTCCTAATTCGAGCCGAATT 

 

 

 

GGGTCAACCCGGCACCTTATTAGGGGACGATCAGATTTATAACGTAATCGTAACCGCACATGCCTTCGTAATAAT 

 

 

 

CTTCTTCATGGTCATACCAATTATAATTGGGGGATTTGGGAACTGATTAGTTCC 

 

 

 

CCTGATAATTGGTGCCCCAGACATAGCATTTCCTCGGATAAACAACATG-3’ 

 

 
 

  
  

 
   

 

   

 
 

 

   

5’-CATGGTCATACCAATTATAATTGGG-3’ 

Αλληλουχία Α από το στομάχι του σκαραβαίου 1 

5’-CTGATATAGCTTTCCCCCGAATAAA-3’ 

Αλληλουχία Β από το στομάχι του σκαραβαίου 1 

5’-TATCAAACCCCCTTGTTTGTATGAT-3’ 

Αλληλουχία Γ από το στομάχι του σκαραβαίου 1 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:



ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο: Μελετώντας το φυλογενετικό δέντρο

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

• Εξοικείωση με τον τρόπο διαγραμματικής απόδοσης των σχέσεων
συγγένειας μεταξύ οργανισμών, μέσω φυλογενετικών δέντρων (δέντρο
της ζωής)

• Διάκριση των εννοιών ομοιότητα και συγγένεια.

• Κατανόηση του γεγονότος ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί προέρχονται
από έναν κοινό πρόγονο

• Κατανόηση της δυνατότητας μελέτης των σχέσεων συγγένειας μεταξύ
των οργανισμών μέσω μελέτης του γενετικού υλικού (DNA)

• Εξοικείωση με την κατάταξη οργανισμών σε ανώτερες ταξινομικές
ομάδες

• Συνειδητοποίηση πως η βιοποικιλότητα που παρατηρούμε σήμερα είναι
προϊόν εξελικτικών γεγονότων διάρκειας πολλών εκατομμυρίων ετών

Διάκριση των εννοιών 
ομοιότητα και συγγένεια



ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο: Μελετώντας το φυλογενετικό δέντρο



Ενημερωτικό φυλλάδιο



Εκπαιδευτικό βίντεο
Κρυφοί ήρωες: αποκωδικοποιώντας τη βιοποικιλότητα της Κύπρου

https://www.youtube.com/watch?v=fIUD5PoT87M
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