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

• Ανάπτυξη του πεδίου αυτού στην Κύπρο με απώτερο 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: ευρύτεροι στόχοι



• «Κρυμμένη βιοποικιλότητα»: οργανισμοί 
με κρυπτικό τρόπο ζωής, μικρό μέγεθος 
ή/και μορφολογική ομοιότητα με άλλα 
είδη

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

• Ανάγκη αποτελεσματικής καταγραφής 
της κρυμμένης βιοποικιλότητας, των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ειδών και 
των αλλαγών που υφίστανται στο χρόνο

H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ



Ταυτοποίηση ειδών, γρήγορη καταγραφή των ειδών της 
βιοκοινότητας και παρακολούθηση των αλλαγών στο χρόνο

Εντοπισμός ειδών μέσω του περιβαλλοντικού DNA (eDNA)

Μελέτη αλληλεπιδράσεων μεταξύ ειδών

Μελέτη εξελικτικών σχέσεων μεταξύ ειδών

Πληθυσμιακή γενετική, προσδιορισμός γενετικής ποικιλότητας

ΧΡΗΣΗ DNA ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΡΥΜΜΕΝΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ



Χιλιάδες γενετικοί τόποι -
ένα είδος

• ddRAD sequencing

Εκατοντάδες γενετικοί 
τόποι - πολλαπλά είδη

• Transcriptomics
• Target enrichment

Ένας γενετικός τόπος –
ολόκληρη βιοκοινότητα

• DNA metabarcoding

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Αλληλούχιση υψηλής απόδοσης

Ταυτοποίηση ειδών, 
σύνθεση βιοκοινοτήτων, 
αλληλεπιδράσεις ειδών

Μελέτη φυλογενετικών 
σχέσεων

Πληθυσμιακή γενετική



ΑΠΟ ΤΟ DNA barcoding ΣΤΟ DNA metabarcoding



ΑΠΟ ΤΟ DNA barcoding ΣΤΟ DNA metabarcoding



Σύνθεση βιοκοινότητας:

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
Erythraeus arminouensis
Oxythyrea noemi

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ DNA metabarcoding ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ



Ανίχνευση ειδών μέσω περιβαλλοντικού DNA (eDNA):

1

Εξαγωγή DNA από 
από περιβαλλοντικό 

δείγμα

Πολλαπλασιασμός 
του DNA-

γραμμοκώδικα
(PCR)

Ταυτοποίηση ειδών

2 3

Αλληλούχιση του 
DNA-

γραμμοκώδικα

4

TTCACTAGACCTGTGGTCCA
TAGACCAGATCTGTGAACCG
ATGGCTATGCTTATAGTACG
TCGACCAGTGCTCTAGTTCG
TTCATCATTGGTGTGCTACG
TGATAGTATCGTTGGTTATG

Rutilus rutilus
Perca fluviatilis
Potamios potamios
Pelophylax cypriensis
Aphanius fasciatus
Calopteryx splendens

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ DNA metabarcoding ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ



Επικονίαση και τροφικές αλληλεπιδράσεις:

1

Εξαγωγή DNA από 
γυρεόκοκκους

2 43

ATGGCTATTCTTATAGTACG

1

Εξαγωγή DNA από 
εντερικό περιεχόμενο

2 43

GTTGCAGTAGATGGCCTCCT

Limbarda crithmoides

Vulpes vulpes

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ DNA metabarcoding ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ



Εκπαίδευση 
ερευνητών 
Μεταφορά 

τεχνογνωσίας

Ενοποίηση 
πρωτοκόλλων
Γονιδιωματικά
παρατηρητήρια

Ευαισθητοποίηση 
κοινωνίας και 

νεότερων γενιών

iBioGen: συγκεκριμένοι στόχοι και δράσεις



o DNA metabarcoding

o Transcriptomics

o Βιοπληροφορική

o Οικολογική ανάλυση δεδομένων

o Φυλογενετική ανάλυση δεδομένων

https://learnmetabarcoding.github.io

Εκπαίδευση ερευνητών και μεταφορά τεχνογνωσίας



DNA metabarcoding για τη μελέτη εδαφικής βιοποικιλότητας Τροόδους

44 σημεία δειγματοληψίας

Κολεόπτερα: 154 είδη (OTUs)

Ακάρεα: 139 είδη (OTUs)

Κολλέμβολα: 93 είδη (OTUs)



DNA metabarcoding για τη μελέτη εδαφικής βιοποικιλότητας Τροόδους

Ο τύπος του δάσους παίζει κυρίαρχο ρόλο στη σύνθεση 
των βιοκοινοτήτων

Μέσα σε κάθε τύπο δάσους η διαφοροποίηση των 
βιοκοινοτήτων εξαρτάται τόσο από τις κλιματικές συνθήκες όσο 

και από τη γεωγραφική απομόνωση

1 2



DNA metabarcoding για τη μελέτη εδαφικής βιοποικιλότητας Τροόδους

Αρνητική συσχέτιση της γενετικής ποικιλότητας με το 
γεωγραφικό μήκος

Αρνητική συσχέτιση του πλούτου ειδών με το 
υψόμετρο

3 4



DNA metabarcoding για τη μελέτη εδαφόβιων αρθροπόδων: επόμενα βήματα

o Διατήρηση “voucher specimens” και αρχείου 
φωτογραφιών (344 είδη) σε σύνδεση με DNA barcodes

o Συνεργασία με ταξινομικούς για ταυτοποίηση ειδών

o Αλληλούχιση ολόκληρου μιτοχονδριακού
γονιδιώματος (200 είδη)

o Πληθυσμιακή γενετική για επιλεγμένα είδη με ευρεία 
κατανομή

Δημιουργία συλλογής και βάσης δεδομένων για τα εδαφικά 
αρθρόποδα των δασών του Τροόδους

Μελέτη εδαφικών Κολεοπτέρων αμμοθινών
Νησίδες Αριστείας EVOLHAB (2022-2024)

o DNA metabarcoding για μελέτη σύνθεσης 
βιοκοινοτήτων αμμοθινών

o DNA metabarcoding για καταγραφή προτύπων 
γενετικής ποικιλότητας

o ddRAD sequencing για πληθυσμιακή γενετική 
επιλεγμένων ειδών

o Δημιουργία συλλογής και βάσης δεδομένων



Ομάδα εργασίας για την ενοποίηση πρωτοκόλλων για 
την εφαρμογή του DNA metabarcoding στη μελέτη:

Βιοποικιλότητας χερσαίων αρθροπόδων

Εδαφικής βιοποικιλότητας

Διεθνής συντονισμός για την ενοποίηση πρωτοκόλλων

ARTHROPODS SOIL MODULE

1

2

1 2

Arribas et al. (in review)



Διεθνές Συμπόσιο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(Νοέμβριος 2019)

Διεθνής συντονισμός για την προώθηση των Γονιδιωματικών Παρατηρητηρίων

o Το DNA metabarcoding να αποτελέσει 
τη βάση των γονιδιωματικών
παρατηρητηρίων

o Συμβατότητα δεδομένων μέσω 
εναλλακτικών ενοτήτων (modules)

o Προτεραιότητα στη χωρική διάσταση

o Super-GOs: χρονική διάσταση σε 
επιλεγμένα παρατηρητήρια

o Super-GOs: γονιδιωματική διάσταση 

σε επιλεγμένα παρατηρητήρια



Δίκτυο γονιδιωματικών παρατηρητηρίων σε νησιά

Ομάδα εργασίας για την προώθηση ενός δικτύου Γονιδιωματικών Παρατηρητηρίων σε νησιά 
(island Genomic Observatories Network)

Azores - Balearic islands - Canary Islands - Cyprus

French Polynesia - Hawaiian islands - Okinawa

Réunion Island - Singapore - Canadian Arctic archipelago

Βιοπαρακολούθηση νησιωτικών οικοσυστημάτων, με 
τη βοήθεια DNA barcoding και DNA metabarcoding:

o Ανίχνευση ξενικών και εισβλητικών ειδών

o Παρακολούθηση αλλαγών στη σύνθεση 
βιοκοινοτήτων και στις σχετικές αφθονίες ειδών

o Καταγραφή αλλαγών στο εύρος κατανομής ειδών

o Καταγραφή αλλαγών στις αλληλεπιδράσεις ειδών



Συνεργασία θεωρητικών και εμπειρικών βιολόγων για δημιουργία νέων μοντέλων

iBioGen R package

Overcast et al. (in review)

Ομάδα εργασίας για τη δημιουργία νέων μοντέλων με στόχο την ανάλυση 
γενετικών δεδομένων από ολόκληρες βιοκοινότητες



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

TED-Ed lesson που 
εξηγεί τη 

μεθοδολογία και τις 
εφαρμογές του  DNA 

metabarcoding:

Ευαισθητοποίηση ευρύτερης κοινωνίας και νεότερων γενιών

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


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

Ευαισθητοποίηση ευρύτερης κοινωνίας και νεότερων γενιών

Προγράμματα για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης



Εκπαιδευτικό βίντεο

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

Ευαισθητοποίηση ευρύτερης κοινωνίας και νεότερων γενιών

Ενημερωτικό φυλλάδιο

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


o Εφαρμογές σε άλλα ερευνητικά προγράμματα

o Εφαρμογές στη βιοπαρακολούθηση / διαχείριση

o Προϋπόθεση: αλληλούχιση Κυπριακών ειδών

o Συντονισμός σε εθνικό επίπεδο: προτεραιότητες

ΕΠΟΜΕΝΑ / ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Pissaridou et al. (2021)



ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01-01

European participation in global biodiversity genomics endeavours aimed at 
identifying all biodiversity on Earth

https://www.bioscaneurope.org https://www.erga-biodiversity.eu



ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ; 

https://biodiversitygenomics.net/projects/gmp/
https://www.darwintreeoflife.org



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

o Η γονιδιωματική πολύτιμο εργαλείο στη μελέτη και παρακολούθηση της 
βιοποικιλότητας

o Αναγκαιότητα αλληλούχισης Κυπριακής βιοποικιλότητας

o Προώθηση συμμετοχής Κύπρου σε διεθνείς πρωτοβουλίες

o Ανάγκη για συντονισμό σε εθνικό επίπεδο



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

Ευχαριστούμε!!!


