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1 WPROWADZENIE 

Jałowiec fenicki Juniperus phoenicea L. jest 
krzewem lub niekiedy niedużym drzewem, 
osiągającym 8-12 m wysokości. Dojrzałe liście 
są łuskowate, zwykle tępo zakończone i ściśle 
przylegające do pędów, które razem z nimi mają 
około 1 mm średnicy, natomiast młodociane są 
igiełkowate i kłujące. Szyszkojagody, czyli 
przekształcone szyszki, które są funkcjonalnie 
analogiczne do mięsistych owoców u okrytona-
siennych, mają kształt kulisty lub jajowaty 
i osiągają od 5 do 14 mm średnicy. W poje-
dynczej szyszkojagodzie znajduje się zwykle od 
3 do 9 stosunkowo drobnych nasion [5, 17]. 

Na podstawie dotychczasowych badań, pod-
sumowanych przez Farjona [5], wyróżnia się 
obecnie dwa podgatunki jałowca fenickiego: Ju-
niperus phoenicea subsp. phoenicea oraz Juni-
perus phoenicea subsp. turbinata. J. phoenicea 
subsp. phoenicea występujący wewnątrz lądu, 
ma bardziej zbite korony, tępo zakończone liście 
i kuliste, miedziano-czerwone szyszkojagody 
o średnicy do 8-10 mm. Natomiast korony 
J. phoenicea subsp. turbinata są bardziej wydłu-
żone i nie tak zwarte, liście mają bardziej ostre 
szczyty, a szyszkojagody są jajowate, ciemno-
czerwone, o średnicy do 11, a nawet 14 mm 
[1, 2]. 

Jałowiec fenicki charakteryzuje się szerokim 
zasięgiem, przypadającym na cały region śród-
ziemnomorski (rys. 1). Występuje wzdłuż wyb-
rzeży Morza Śródziemnego, w południowej 
Europie, południowo-zachodniej Azji i północ-
nej Afryce, głównie w strefie wpływów łagod-
nego klimatu śródziemnomorskiego, ale także 
kontynentalnego, np. w górach Atlasu. Centrum 

występowania J. phoenicea przypada na za-
chodnie obszary regionu. Gatunek ten zasiedla 
nadmorskie wydmy oraz skały, a w zachodniej 
części zasięgu wkracza także w góry, dochodząc 
do 1800 m n.p.m. na Półwyspie Iberyjskim, 
a nawet do 2400 m n.p.m. w górach Atlasu 
w Maroku. Tak rozległy zasięg taksonu może 
być przyczyną jego dużej zmienności. 

 

Rys. 1. Zasięg Juniperus phoenicea oraz miejsca zbioru 33 
prób [9]. 

Wyróżnienie dwóch podgatunków jałowca fe-
nickiego na obszarze iberomarokańskiego refu-
gium flory trzeciorzędowej [3, 11] wskazuje na 
istnienie dwóch odizolowanych centrów wystę-
powania, w których podczas zlodowaceń plej-
stoceńskich jałowiec był w stanie przetrwać. 
Tak długa izolacja spowodowała wyraźne róż-
nice morfologiczne, genetyczne i biochemiczne, 
co zostało potwierdzone w licznych badaniach 
[2, 4, 5, 10, 12]. 

Według dotychczasowych ustaleń Juniperus 
phoenicea subsp. phoenicea, czyli jałowiec 
fenicki typowy, jest rozmieszczony dość równo-
miernie we wschodniej części Półwyspu Iberyj-
skiego i w południowej części Francji [2, 4]. To 
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rozmieszczenie zostało udokumentowane przez 
Lebretona i Rivera [7] na podstawie zawartości 
procyjanidyn. Badania Boratyńskiego i in. [4] 
potwierdziły niski stopień geograficznego zróż-
nicowania tego podgatunku, wskazując na 
odizolowanie obszaru jego występowania pod-
czas zlodowaceń plejstoceńskich.  

Zasięg geograficzny Juniperus phoenicea 
subsp. turbinata, podgatunku zasiedlającego wy-
łącznie nadmorskie tereny, głównie przybrzeżne 
wydmy i skaliste zbocza [2], obejmuje znacznie 
większy obszar. Adams i in. [1] prowadząc 
badania RAPD na kilku osobnikach z zachod-
niego i centralnego Śródziemnomorza, wykazali 
wyraźne różnice pomiędzy osobnikami tego 
podgatunku występującymi na wschodzie oraz 
zachodzie zasięgu. Meloni i in. [12], analizując 
wyniki badań prowadzonych metodą ISSR, 
wykazali zróżnicowanie między populacjami na 
poziomie 16%, a pomiędzy wyróżnionymi 
trzema regionami (Sardynia, Alpy Nadmorskie, 
Cypr) na poziomie 7%. Ich badania wskazują na 
fakt dłuższej geograficznej izolacji pomiędzy 
populacjami pochodzącymi z zachodniego 
i wschodniego Śródziemnomorza, co zapewne 
było przeszkodą do swobodnego przepływu ge-
nów. Najnowsze badania izoenzymowe [4] 
wykazały dużą zmienność między analizowa-
nymi próbami w ramach J. phoenicea subsp. 
turbinata, co może świadczyć o przestrzennej 
izolacji między populacjami tego podgatunku ze 
wschodniego i zachodniego kresu zasięgu co 
najmniej podczas ostatniego zlodowacenia. 
Autorzy uznali możliwość przetrwania J. pho-
enicea subsp. turbinata w ostoi flor trzeciorzę-
dowych we wschodniej części regionu śród-
ziemnomorskiego. Do tej pory nie analizowano 
zróżnicowania w obrębie całego zasięgu 
gatunku.  

Celem badań było zweryfikowanie hipotezy, 
że Juniperus phoenicea przetrwał okres zlo-
dowaceń plejstoceńskich nie tylko w zachodniej, 
ale także we wschodniej części regionu śród-
ziemnomorskiego, co powinno znaleźć odzwier-
ciedlenie w genetycznym i morfologicznym 
zróżnicowaniu jego populacji w granicach za-
sięgu naturalnego. 

Ponadto celem było: 
 określenie geograficznej zmienności jałowca 

fenickiego, równocześnie na poziomie gene-
tycznym, jak i w oparciu o cechy fenotypowe, 

 weryfikacja statusu systematycznego takso-
nów wyróżnianych wewnątrz gatunku. 

2  MATERIAŁ I METODY 

2.1 Materiał badawczy 

Badania zostały przeprowadzone na materiale 
zebranym z całego zasięgu występowania Juni-
perus phoenicea. Zebrano łącznie 33 próby z na-
turalnych populacji gatunku z Europy, Afryki 
i Azji (rys. 1, tab. 1). Szyszkojagody i gałązki do 
badań biometrycznych i genetycznych były 
zbierane z dobrze naświetlonych części koron 
eksponowanych na południe, z wysokości 1-2,5 
m. Materiał z każdego osobnika po zebraniu był 
oddzielnie pakowany, suszony w temperaturze 
pokojowej i po wyschnięciu przechowywany 
także w temperaturze pokojowej do czasu pod-
jęcia analiz. 

2.2 Metodyka analiz biometrycznych 

Porównaniom poddane zostało 6979 szyszko-
jagód, 6908 nasion i 6974 wierzchołkowych od-
cinków pędów ostatniego rozgałęzienia o dłu-
gości 5 mm, pochodzących z 718 osobników, 
należących do 24 populacji. Wymienione części 
roślin mają w rodzaju Juniperus duże znaczenie 
w odróżnianiu J. phoenicea od innych gatunków 
z sekcji Sabina, a także w określaniu przynależ-
ności do jednego z jego dwóch podgatunków 
[2, 5]. Ich budowa została scharakteryzowana 
przy pomocy 17 cech ocenianych, mierzonych 
lub syntetycznych pochodzących z przeliczeń 
(tab. 2). 

Do analiz statystycznych danych uzyskanych 
w biometrii posłużono się programem kompu-
terowym STATISTICA. 

W tym celu wykorzystano: 
1 statystyki opisowe – aby scharakteryzować 

każdą z 17 badanych cech, wyliczono: 
średnią, wariancję, odchylenie standardowe, 
współczynnik zmienności oraz podano 
wartość minimalną i maksymalną [20]; 

2 analizę normalności rozkładu zmiennych – 
dla wyeliminowania lub przekształcenia cech 
o rozkładzie odbiegającym od normalnego 
skonstruowano i przeanalizowano histogramy 
częstości poszczególnych cech [18, 20]; 

3 współczynniki korelacji – aby określić zależ-
ności pomiędzy cechami mierzonymi i oce-
nianymi w całym porównywanym zbiorze 
(pomiędzy 24 próbami), pomiędzy dwoma 
podgatunkami J. phoenicea oraz kolejno dla 
każdej próby zastosowano współczynnik 
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korelacji liniowej Pearsona, na poziomach 
istotności p ≤ 0,05 i p ≤ 0,01 [20]; 

Tabela 1. Pochodzenie 33 prób Juniperus phoenicea (B – licz-
ba osobników wykorzystanych do analiz biometrycznych, G – 
liczba osobników wykorzystanych do analiz genetycznych). 

Akronim Lokalizacja 
L. okazów 

B G 

CAN_1 Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, Hierro 21 21 

CAN_2 
Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, 
Teneryfa 

31 33 

MOR_1 
Maroko, ok. 10-15 km na płd. od 
Tangeru 

33 35 

MOR_2 Maroko, Atlas Wysoki, Tizi-n-Tagalm 37 33 

MOR_3 
Maroko, Atlas Wysoki, między Agouti 
i Azilal 

39 33 

MOR_4 Maroko, dolina N’Fis 33 33 

MOR_5 Maroko, Atlas Wysoki, Tizi-n-Tichka 32 32 

MOR_6 Maroko, Atlas Wysoki, Ait Lekak - 30 

MOR_7 Maroko, Atlas Wysoki, Kenitra - 31 

MOR_8 Maroko, Atlas Wysoki, Agouti - 29 

PORT_1 Portugalia, Algarve, Cabo de Pontal 34 33 

PORT_2 
Portugalia, Estremadura, Cabo de 
Espichel 

28 33 

PORT_3 Portugalia, Peniche - 33 

PORT_4 Portugalia, Cabo de Espichel - 33 

PORT_5 Portugalia, 1 km na płd.-wsch. od Troji - 31 

SP_1 
Hiszpania, Andalucia, Playa de las 
Matalascañas 

29 29 

SP_2 
Hiszpania, Aragon, Teruel, Sierra de 
Nogueruela 

- 30 

SP_3 
Hiszpania, Aragon, Teruel, Sierra de 
Valdancha, Portella de Morella 

36 34 

SP_4 
Hiszpania, Aragon, Zaragoza, Montes 
de la Retuerta de Pina 

31 31 

SP_5 
Hiszpania, Aragón, Nueno, Salto de 
Roldán 

27 28 

SP_6 
Hiszpania, Sierra de Valdancha, między 
Cintorres i Portella de Morella 

- 33 

AND_1 Andorra, Coll de Jau 27 27 

FRA_1 Francja, Narbonne 38 38 

IT_1 Włochy, Sabaudia 31 32 

IT_2 Włochy, Cabo Rizutto - 31 

GR_1 
Grecja, Peloponnese, Ionian Coast, na 
płn. od Kiparissia 

31 31 

GR_2 
Grecja, Thessaloniki, Kassandra, Akros 
Paliourion 

30 32 

GR_3 
Grecja, Peloponnese, Aegean Coast, 
Paralia Tirou 

24 33 

TU_1 Turcja, Mugla, Półwysep Marmaris 30 30 

CYP_1 Cypr, Akamas 30 30 

CYP_2 Cypr, Akros Grekon 30 30 

IL_1 Israel, Jeruzalem Botanic Garden 22 23 

JORD_1 Jordania, Dana Nature Reserve 14 14 

4 test rozsądnej istotnej różnicy (RIR) Tukeya – 
zastosowano w celu określenia wpływu posz-
czególnych cech na zróżnicowanie osobni-
ków w populacjach, zróżnicowanie populacji 
oraz zróżnicowanie podgatunków; test 

przeprowadzono na poziomie istotności p ≤ 
0,01 [20]; 

Tabela 2. Analizowane cechy szyszkojagód, nasion i pędów 
Juniperus phoenicea. 

Cechy mierzone 

1 liczba rzędów łusek szyszkojagody 

2 długość szyszkojagody 

3 średnica szyszkojagody 

4 liczba łusek szyszkojagody 

5 liczba nasion 

6 długość nasiona 

7 szerokość nasiona 

8 
liczba liści na końcowym 5 mm odcinku pędu ostatniego 
rozgałęzienia 

9 grubość końcowego odcinka pędu 

Cechy syntetyczne (przeliczane) 

10 długość do średnicy szyszkojagody (2/3) 

11 długość do szerokości nasiona (6/7) 

12 średnica szyszkojagody do liczby nasion (3/5) 

13 średnica szyszkojagody do szerokości nasiona (3/7) 

14 grubość pędu do liczby liści na pędzie (9/8) 

15 średnica szyszkojagody do liczby rzędów (3/1) 

16 długość szyszkojagody do liczby liści na pędzie (2/8) 

17 liczba łusek do długości szyszkojagody (4/2) 

5 test istotności różnic t-Studenta – przeprowa-
dzono dla sprawdzenia, czy średnie w popu-
lacjach, z których pochodzą dwie próby, 
różnią się istotnie; porównaniom poddano 
średnie wartości cech na poziomach istotności 
p ≤ 0,05 i p ≤ 0,01 [19]; 

6 analizę skupień – zastosowano, aby spraw-
dzić wzajemne relacje pomiędzy osobnikami, 
porównywanymi populacjami oraz podgatun-
kami; miarą zastosowaną w niniejszej pracy 
jest najkrótsza odległość euklidesowa, z kolei 
metodą amalgamacji (wiązania) jest grupowa-
nie aglomeratywne metodą Warda [18, 19]; 
analizę przeprowadzono na średnich wartoś-
ciach cech syntetycznych (cechy 10–17), 
kolejno dla każdej próby J. phoenicea, jak 
i dla 24 populacji łącznie; 

7 analizę dyskryminacyjną – wykorzystano dla 
rozstrzygnięcia, które zmienne (cechy) dys-
kryminują dwie lub więcej naturalnie wyła-
niające się grupy, co znajduje wyraz w obser-
wowanych różnicach średnich [18, 19]; ana-
lizę wykonano również na cechach syntetycz-
nych (cechy 10–17), zarówno dla całego 
gatunku J. phoenicea, jak i oddzielnie dla 
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wyodrębnionych podgatunków oraz dla 
poszczególnych 24 prób. 

2.3 Metodyka analiz genetycznych 

Analizy genetyczne przeprowadzono na 1009 
osobnikach, pochodzących z 33 populacji Juni-
perus phoenicea. Prace zostały wykonane 
w oparciu o markery Inter-Simple Sequence 
Repeat (ISSR). W niniejszej pracy zastosowane 
zostały trzy markery ISSR: ISSR(AG)8-4, 
ISSR(AC)8-1 oraz ISSR(AC)8-4, które wyko-
rzystane były wcześniej do badań zmienności 
genetycznej trzech populacji J. phoenicea z Sar-
dynii, jednej z Alp oraz jednej z Cypru, wykazu-
jąc odrębność tych ostatnich [12]. Po otrzyma-
niu metodą ISSR-PCR licznych produktów am-
plifikacji przeprowadzono elektroforezę, zgod-
nie z metodyką przyjętą przez Meloni i wsp. 
[12]. Po elektroforezie żele były wizualizowane 
z zastosowaniem światła UV i fotografowane. 
Wszystkie amplifikowane prążki zostały potrak-
towane jako dominujące markery genetyczne. 
Dla każdej próbki prążki były oceniane jako 
obecny „1” lub nieobecny „0”. W ten sposób 
uzyskano dane binarne, które mogły zostać pod-
dane dalszym analizom przeprowadzonym 
z zastosowaniem programu komputerowego 
GenAlEx 6.1 (Genetic Analysis in Excel) [16]. 

Określono: 
1 zmienność fenotypową - dla każdej populacji 

obliczono: liczbę prążków, liczbę prążków 
o częstości ≥ 5, liczbę prążków specyficznych 
dla populacji, liczbę prążków wspólnych dla 
≤ 25% oraz liczbę prążków wspólnych dla 
≤ 50%; 

2 strukturę genetyczną - poprzez obliczenie 
podstawowych wskaźników, takich jak: częs-
tość alleli (p i q) w locus, proporcja loci poli-
morficznych (P), średnia obserwowana liczba 
alleli w locus (A), efektywna liczba alleli 
w locus (Ae), wskaźnik różnorodności gene-
tycznej Shannona (I), heterozygotyczność 
oczekiwana (He); 

3 wskaźnik dystansu genetycznego (D) – odleg-
łość genetyczną obliczono pomiędzy 33 pró-
bami J. phoenicea [14, 15]. Dodatkowo jako 
miarę dystansu genetycznego wykorzystano 
współczynnik ФPT [16] obliczany dla par 
populacji. W oparciu o obie miary odległości 
genetycznej wykonano dendrogramy metodą 
Warda (STATISTICA). 

Ponadto przeprowadzono: 
4 analizę wariancji molekularnej AMOVA - do 

oszacowania zróżnicowania genetycznego po-
pulacji posłużyła statystyka ФPT [16]; analizę 
przeprowadzono przy 999 permutacjach po-
między 33 populacjami, jak i w obrębie wy-
różnionych podgatunków oraz pomiędzy 
wybranymi grupami populacji (regionami); 

5 Test Mantela - do określenia zależności mię-
dzy dwiema macierzami odległości [8], 
zgodnie z postępowaniem przedstawionym 
przez Smouse’a i współpracowaników (1986, 
1992) [16], porównano genetyczną macierz 
odległości uzyskaną podczas analizy war-
iancji molekularnej AMOVA, z geograficzną 
macierzą odległości uzyskaną w programie 
ArcGIS 9.1 (ESRI 2006), z przeliczenia dłu-
gości i szerokości geograficznej prób; 

6 analizę głównych składowych (PCA) – jej 
celem jest redukcja zbioru zmiennych opisu-
jących dane zjawisko lub proces przy jak 
najmniejszej utracie informacji [6, 13]; umoż-
liwia jednoczesne umieszczenie wszystkich 
prób na diagramie ordynacyjnym; do PCA 
wykorzystano dane uzyskane z analizy war-
iancji molekularnej AMOVA. 

3  WYBRANE WYNIKI 

3.1 Zmienność morfologiczna 

Wartości prawie wszystkich analizowanych cech 
J. phoenicea, zarówno mierzone, jak i przelicza-
ne, dały rozkłady częstości zbliżone do normal-
nego. Jest to warunek niezbędny, który musi być 
spełniony, aby można było przeprowadzić dal-
sze analizy statystyczne. Wyjątek stanowią tu 
dwie cechy, których specyfika uniemożliwia 
tworzenie rozkładu normalnego, są to: liczba 
rzędów łusek szyszkojagody (cecha 1), która 
może przyjmować zaledwie dwie wartości (4 lub 
6) oraz liczba łusek, z których zbudowana jest 
szyszkojagoda (cecha 4), osiągająca wprawdzie 
wartości: 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 i 18, jednak naj-
częściej spotykane są szyszkojagody zbudowane 
z ośmiu (49,3%) oraz dziesięciu (30,0%) łusek. 
Jest to związane z bardzo dużą przewagą szysz-
kojagód składających się z czterech rzędów 
łusek (cecha 1), czego konsekwencją jest nie-
wielka liczba wystąpień szyszkojagód powsta-
łych ze zrośnięcia 9 łusek. Powoduje to, że 
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rozkład wartości przyjmowanych przez tę cechę 
jest dwumodalny. 

Korelacje analizowano w celu ustalenia zależ-
ności pomiędzy mierzonymi cechami oraz w ce-
lu odnalezienia ewentualnych cech redundan-
tnych. Warunkiem przeprowadzenia dalszych 
analiz jest brak bardzo wysokich korelacji mię-
dzy cechami. Korelacje przeprowadzone dla 9 
mierzonych cech na danych z 24 prób jałowca 
fenickiego wykazały największe istotne statys-
tycznie zależności pomiędzy długością i śred-
nicą szyszkojagody (cecha 2 i 3) oraz długością 
i szerokością nasiona (cecha 6 i 7), a także dłu-
gością szyszkojagody i długością nasiona (cecha 
2 i 6), co jest oczywiste, bo związane z rozmia-

rem zarówno szyszkojagód, jak i nasion. Ponad-
to dość wysoko skorelowane okazały się: liczba 
rzędów z liczbą łusek szyszkojagody (cecha 1 
i 4), średnica szyszkojagody z długością nasiona 
(cecha 3 i 6), a ujemnie skorelowane - liczba na-
sion z szerokością nasiona (cecha 5 i 7). Nato-
miast praktycznie brakiem istotnych związków 
charakteryzują się takie cechy jak: liczba łusek 
z długością i szerokością nasiona oraz z liczbą 
liści na pędzie (cecha 4 z 6, 7 i 8), liczba nasion 
z liczbą liści na pędzie (cecha 5 i 8), liczba rzę-
dów łusek ze średnicą szyszkojagody (cecha 1 
i 3), a także długość i średnica szyszkojagody 
z grubością pędu (cecha 2 i 3 z 9) (tab. 3). 

Tabela 3. Wzajemne korelacje 9 cech mierzonych w 24 badanych populacjach Juniperus phoenicea (numeracja cech jak 
w tabeli 2; *- poziom istotności p ≤ 0,05; ** - poziom istotności p ≤ 0,01). 

Cecha 1 2 3 4 5 6 7 8 

2 -0,12**        

3 0,02 0,84**       

4 0,68** 0,11** 0,19**      

5 0,06 -0,06 0,17** 0,30**     

6 -0,07 0,80** 0,61** -0,00 -0,44**    

7 0,10** 0,57** 0,53** 0,02 -0,53** 0,80**   

8 0,16** -0,42** -0,33** 0,02 -0,01 -0,34** -0,21**  

9 -0,08* -0,04 -0,03 0,22** 0,29** -0,14** -0,21** -0,10** 

 

Tabela 4. Statystyki opisowe 17 cech w 24 badanych popu-
lacjach Juniperus phoenicea (numeracja cech jak w tab. 2; SD 
– odchylenie standardowe). 

Cecha Średnia ± SD Min. Maks. Wsp. zm. 

1 4,36 ± 0,7684 4,00 6,00 17,62 

2 9,33 ± 1,4811 4,70 14,90 15,88 

3 9,38 ± 1,3226 4,95 14,80 14,09 

4 9,37 ± 1,7002 6,00 18,00 18,15 

5 5,90 ± 1,9774 1,00 14,00 33,54 

6 5,12 ± 0,8558 2,50 7,90 16,71 

7 3,09 ± 0,5579 1,30 6,50 18,06 

8 25,92 ± 4,3444 12,00 42,00 16,76 

9 0,84 ± 0,1222 0,40 1,40 14,62 

10 0,99 ± 0,0904 0,75 1,47 9,09 

11 1,68 ± 0,2415 0,47 3,46 14,39 

12 1,79 ± 0,7164 0,62 9,10 40,13 

13 3,10 ± 0,5169 1,29 6,77 16,65 

14 0,03 ± 0,0081 0,01 0,08 24,44 

15 2,20 ± 0,4096 1,06 3,70 18,62 

16 0,37 ± 0,1002 0,15 0,92 26,84 

17 1,03 ± 0,2302 0,55 2,11 22,44 

 
 
Zastosowanie statystyk opisowych, wyliczo-

nych dla poszczególnych cech, umożliwiło 
określenie parametrów charakterystycznych dla 
badanego gatunku (tabela 4). 

Między innymi stwierdzono, że długość 
szyszkojagód J. phoenicea (cecha 2) mieści się 
w granicach 4,7-14,9 mm, ze średnią 9,33 mm, 
natomiast średnica (cecha 3) osiąga wartości 
4,95-14,8 mm, ze średnią 9,38 mm. Ulistnione 
pędy jałowca (cecha 9) mają grubość od 0,4 do 
1,4 mm, ze średnią 0,84 mm, przy czym naj-
częściej powtarza się wartość 0,8 i 0,9 mm 
(odpowiednio 35,9% i 24,5%). W analizowa-
nych szyszkojagodach można spotkać od 1 do 
14 nasion (cecha 5), przy czym zdecydowanie 
dominują szyszkojagody z 6 nasionami (ponad 
28%). Długość badanych nasion (cecha 6) wy-
nosi od 2,5 do 7,9 mm, średnio 5,12 mm (tab. 4).  

Najbardziej zmiennymi cechami jałowca 
okazały się: stosunek średnicy szyszkojagody do 
liczby nasion (cecha 12) oraz liczba nasion (ce-
cha 5). Wartości współczynnika zmienności tych 
cech dla poszczególnych prób wyniosły od 
18,01 do 41,97%, dla gatunku 40,13%, i od 
19,83 do 34,76%, dla gatunku 33,54%. Nato-
miast najbardziej stałymi cechami są kształt 
szyszkojagody opisany przez stosunek długości 
do średnicy (cecha 10) oraz średnica szyszko-
jagody (cecha 3). Współczynnik zmienności 
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cechy 10 dla gatunku osiągnął wartość 9,09%, 
a w poszczególnych próbach wahał się od 5,51 
do 10,08%, natomiast dla cechy 3 jego wartości 
mieszczą się w przedziale od 8,86 do 15,81% 
w pojedynczych próbach, a dla gatunku 14,09% 
(tabela 4). 

W celu określenia wpływu poszczególnych 
cech na zróżnicowanie populacji J. phoenicea, 
przeprowadzono na ich przeciętnych wartoś-
ciach charakteryzujących 24 próby test istotnej 
rozsądnej różnicy (RIR) Tukeya. Statystycznie 
istotne różnice w przeciętnych wartościach cech 
pomiędzy porównywanymi populacjami na po-
ziomie p ≤ 0,01 dla poszczególnych cech wyka-
zano pomiędzy niektórymi próbami. Populacje 
są istotnie statystycznie różnicowane maksy-
malnie przez 15 cech. Tak duże różnice zaobser-
wowano pomiędzy próbami z Maroka (MOR 1), 
Hiszpanii (SP 1) i Cypru (CYP 1), a populacją 
francuską (FRA 1), a także między osobnikami 
zebranymi na Wyspach Kanaryjskich (CAN 2) 
i w Hiszpanii (SP 4 i 5), a osobnikami pocho-
dzącymi z Włoch (IT 1) oraz pomiędzy próbą 
pochodzącą z Maroka (MOR 1) względem 
próby hiszpańskiej (SP 5). 

Tabela 5. Zestawienie wyników ukazujące ile razy przeciętne 
wartości cech wpływają istotnie na różnicowanie 24 populacji 
Juniperus phoenicea między sobą; na podstawie testu Tukeya. 

Cecha Suma 

liczba rzędów łusek szyszkojagody 66 

długość szyszkojagody 163 

średnica szyszkojagody 124 

liczba łusek szyszkojagody 57 

liczba nasion 175 

długość nasiona 142 

szerokość nasiona 164 

liczba liści na końcowym 5 mm odcinku pędu 78 

grubość końcowego odcinka pędu 129 

długość do średnicy szyszkojagody 108 

długość do szerokości nasiona 97 

średnica szyszkojagody do liczby nasion 145 

średnica szyszkojagody do szerokości nasiona 171 

grubość pędu do liczby liści na pędzie 113 

średnica szyszkojagody do liczby rzędów 142 

długość szyszkojagody do liczby liści na pędzie 144 

liczba łusek do długości szyszkojagody 147 

Cechą wpływającą najczęściej na różnicowa-
nie populacji jałowca fenickiego jest przeciętna 
liczba nasion w szyszkojagodzie (cecha 5), która 
rozróżnia istotnie statystycznie próby 175 razy, 

a także stosunek średnicy szyszkojagody do sze-
rokości nasiona (cecha 13) – 171 razy, szerokość 
nasiona (cecha 7) – 164 razy oraz długość 
szyszkojagody (cecha 2) – 163 razy (tabela 5). 

Analiza dyskryminacyjna przeprowadzona na 
średnich z osobników dla 24 prób jałowca fenic-
kiego z wykorzystaniem 8 cech syntetycznych 
(cechy 10–17) wykazała, że wszystkie analizo-
wane cechy mają wysoce istotny statystycznie 
(na poziomie istotności p ≤ 0,01) wpływ na 
dyskryminację grup. Najsilniej dyskryminującą 
cechą okazała się grubość pędu do liczby liści na 
pędzie (cecha 14) z wartością cząstkowej lamb-
da Wilksa 0,47, a także długość szyszkojagody 
do liczby liści na pędzie (cecha 16) i średnica 
szyszkojagody do szerokości nasiona (cecha 13) 
z wartościami odpowiednio: 0,51 i 0,52 (tab. 6). 

Tabela 6. Podsumowanie analizy funkcji dyskryminacyjnej dla 
24 prób Juniperus phoenicea (numeracja cech jak w tabeli 2). 

Cecha 
Lambda 
Wilksa 

Cząstk. 
L. Wilksa 

F usun. 
16,694 

Poziom p Toler. 

10 0,01 0,75 10,0 0,000000 0,39 

11 0,01 0,65 16,1 0,000000 0,43 

12 0,02 0,57 22,6 0,000000 0,85 

13 0,02 0,52 27,4 0,000000 0,36 

14 0,02 0,47 33,8 0,000000 0,37 

15 0,01 0,65 16,1 0,000000 0,25 

16 0,02 0,51 28,3 0,000000 0,24 

17 0,01 0,75 10,1 0,000000 0,32 

W płaszczyźnie pomiędzy dwiema pierwszy-
mi zmiennymi dyskryminacyjnymi, odpowie-
dzialnymi za ponad 70% całkowitej zmienności, 
wykonano dwa wykresy, jeden na średnich 
zmiennych kanonicznych dla 24 populacji ja-
łowca fenickiego, drugi na wartościach kano-
nicznych dla poszczególnych osobników. Pierw-
sza zmienna dyskryminacyjna U1, odpowie-
dzialna za ponad 49% zmienności, jest związana 
w pierwszej kolejności ze średnicą szyszkoja-
gody do liczby nasion (cecha 12), w dalszej ze 
stosunkiem średnicy szyszkojagody do szero-
kości nasiona (cecha 13) oraz liczbą łusek do 
długości szyszkojagody (cecha 17), natomiast 
druga zmienna U2, odpowiedzialna za ponad 
21% zmienności, ze stosunkiem długości szysz-
kojagody do liczby liści na 5 mm odcinku pędu 
(cecha 16) oraz średnicą szyszkojagody do licz-
by rzędów łusek (cecha 15) (tab. 7). 



Zmienność jałowca fenickiego Juniperus phoenicea L. (Cupressaceae) w ramach zasięgu gatunku 

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012        www.statsoft.pl/czytelnia.html 465 

Tabela 7. Macierz struktury czynnikowej (korelacje: cechy – 
pierwiastki kanoniczne) dla 24 prób Juniperus phoenicea (nu-
meracja cech jak w tabeli 2). 

Cecha Pierw. 1 Pierw. 2 U1 49,1% U2 21,3% 

10 0,25 0,32 2,98 2,15 

11 -0,01 0,44 0,00 4,20 

12 0,65 -0,22 20,83 1,07 

13 -0,43 0,19 8,94 0,77 

14 -0,14 0,51 0,98 5,45 

15 0,15 0,61 1,12 7,84 

16 0,26 0,63 3,20 8,40 

17 -0,39 -0,51 7,41 5,59 

Względem pierwszej zmiennej dyskrymina-
cyjnej osobniki tworzą trzy grupy (rys. 2).  
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Rys. 2. Analiza dyskryminacyjna wykonana na średnich z 24 
prób Juniperus phoenicea (akronimy jak w tabeli 1) 

Do jednej z nich zaliczyć można osobniki 
pochodzące z populacji hiszpańskich (SP 3, 4 
i 5) oraz próbę z Francji (FRA 1) i z Andory 
(AND 1), które należą do podgatunku J. phoe-
nicea subsp. phoenicea. Pozostałe próby, klasy-
fikowane jako J. phoenicea subsp. turbinata, 
uformowały się w dwie grupy – większą i dość 
zróżnicowaną, zwłaszcza względem drugiej 
zmiennej dyskryminacyjnej, obejmującą 10 prób 
oraz mniejszą, zbudowaną z dwóch populacji 
pochodzących z Wysp Kanaryjskich (CAN 1 
i 2), odstającą od pozostałych, zarówno wzglę-
dem U1, jak i U2. 

Wykres wykonany na średnich z okazów 
pochodzących z 24 prób bardziej szczegółowo 
ukazuje zależności obserwowane na rys. 3. 
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Rys. 3. Analiza dyskryminacyjna wykonana na średnich z oka-
zów dla 24 prób Juniperus phoenicea (akronimy jak w tab. 1). 

Względem U1 osobniki klasyfikowane jako 
J. phoenicea subsp. phoenicea nie przenikają się 
z osobnikami klasyfikowanymi jako J. phoeni-
cea subsp. turbinata, tworząc wyraźnie odrębną 
grupę. Natomiast osobniki z Wysp Kanaryjskich 
(CAN 1 i 2) częściowo mieszają się z osobnika-
mi zaliczanymi do podgatunku turbinata, co 
potwierdza ich przynależność do tej grupy. 
Szczególnie silnie wydają się być powiązane 
z okazami pochodzącymi z drugiej próby z Cyp-
ru (CYP 2). Głównie ze względu na umiejsco-
wienie osobników pochodzących z Wysp Kana-
ryjskich (CAN 1 i 2), a także z Cypru (CYP 2) 
w przestrzeni między dwiema pierwszymi 
zmiennymi dyskryminacyjnymi druga grupa, 
czyli podgatunek J. phoenicea subsp. turbinata 
wydaje się mieć znacznie mniej jednorodny 
charakter. 

Analiza skupień na średnich z 8 cech przeli-
czanych (cechy 10–17) dla 24 prób, przeprowa-
dzona w celu sprawdzenia wzajemnych relacji 
pomiędzy porównywanymi populacjami, po-
twierdziła wyniki uzyskane w analizie dyskry-
minacji (rys. 4).  

Tu również powstały dwie wyraźnie odrębne 
grupy, pozwalające wnioskować o istnieniu 
dwóch podgatunków. Można zauważyć, że 
podobnie jak w analizie dyskryminacji, próby 
z Wysp Kanaryjskich (CAN 1 i 2) oraz jedna 
z Cypru (CYP 2) wyraźnie odstają od pozosta-
łych, klasyfikowanych jako J. phoenicea subsp. 
turbinata. Natomiast bardzo zbliżone okazały 
się próby ze wschodniej granicy zasięgu, po-
chodzące z Jordanii i Izraela (JORD 1 i IL 1). 



Zmienność jałowca fenickiego Juniperus phoenicea L. (Cupressaceae) w ramach zasięgu gatunku 

www.statsoft.pl/czytelnia.html          Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012 466 

0 1 2 3 4 5 6

FRA_1

SP_4

SP_5

AND_1

SP_3

GR_1

IT_1

SP_1

MOR_4

MOR_3

JORD_1

IL_1

PORT_2

MOR_5

GR_2

PORT_1

MOR_2

TU_1

GR_3

CYP_1

MOR_1

CYP_2

CAN_2

CAN_1

 

Rys. 4. Dendrogram wykonany metodą Warda, na podstawie 
najkrótszych odległości euklidesowych, na średnich z 24 prób 
Juniperus phoenicea (akronimy jak w tabeli 1). 

W celu sprawdzenia, które z analizowanych 
17 cech wpływają na różnicowanie gatunku 
Juniperus phoenicea na dwa wyróżniane pod-
gatunki (rys. 2, 3 i 4), przeprowadzono test t dla 
prób niezależnych względem grup. Po porów-
naniu średnich wartości badanych cech pomię-
dzy wyróżnionymi podgatunkami okazało się, że 
prawie wszystkie cechy są istotne statystycznie 
na poziomie p ≤ 0,01. Zaledwie jedna cecha 
przeliczana - grubość pędu do liczby liści na 
pędzie (cecha 14) - nie wpływa istotnie statys-
tycznie na różnicowanie podgatunków, z pozio-
mem istotności p = 0,3. Największy wpływ na 
różnicowanie pomiędzy grupami ma długość 
nasiona (cecha 6), następnie kolejno: szerokość 
nasiona (cecha 7), proporcja wyliczona z liczby 
łusek do długości szyszkojagody (cecha 17) 
i długość szyszkojagody (cecha 2) (tabela 8). 

Porównanie statystyk opisowych wyliczonych 
dla wyróżnionych podgatunków jałowca uka-
zuje, że szyszkojagody podgatunku J. phoenicea 
subsp. phoenicea są mniejsze, ponieważ ich 
średnica (cecha 3) mieści się w granicach od 
5,35 do 11,85 mm, ze średnią dla podgatunku 
8,52 mm, podczas gdy dla J. phoenicea subsp. 
turbinata przeciętna średnica wynosi 9,64 mm, 
przy poszczególnych wartościach z przedziału 
od 4,95 do 14,8 mm. Kształt szyszkojagód opi-
sany przez stosunek długości do średnicy szysz-
kojagody (cecha 10) w podgatunku turbinata 
jest raczej kulisty i lekko wydłużony, podczas 
gdy w podgatunku phoenicea jest bardziej 
spłaszczony, o średnicy większej niż długość. 
Nasiona w podgatunku turbinata są większe, 

o średniej długości 5,4 mm i szerokości 3,2 mm, 
podczas gdy w podgatunku phoenicea ich śred-
nie wartości wynoszą odpowiednio 4,0 i 2,5 mm 
(tabela 9). 

Tabela 8. Wynik porównania średnich wartości cech (cechy 1-
17) w wyróżnionych podgatunkach Juniperus phoenicea za po-
mocą testu t dla prób niezależnych względem grup (numeracja 
cech jak w tab. 2, SD – odchylenie standardowe, t – test t, p – 
poziom istotności). 

Cecha 
Średnia ± SD 

turbinata 
Średnia ± SD 

phoenicea 
t p 

1 4,32 ± 0,4399 4,48 ± 0,3969 -4,1184 0,000 

2 9,74 ± 1,1003 7,86 ± 0,6333 20,5307 0,000 

3 9,61 ± 1,1174 8,52 ±0,6473 11,7494 0,000 

4 9,32 ± 0,9653 9,57 ± 1,0315 -2,8860 0,004 

5 5,38 ± 1,3016 7,54 ± 1,1956 -18,7260 0,000 

6 5,43 ± 0,4889 4,04 ± 0,2674 34,4078 0,000 

7 3,25 ± 0,3431 2,53 ± 0,2160 25,3674 0,000 

8 25,63 ± 3,4419 27,03 ± 3,0986 -4,6150 0,000 

9 0,83 ± 0,0919 0,87 ± 0,1035 -4,7088 0,000 

10 1,02 ± 0,0745 0,92 ± 0,0392 15,1893 0,000 

11 1,69 ± 0,1522 1,63 ± 0,1326 5,0561 0,000 

12 1,96 ± 0,5226 1,20 ± 0,1837 17,9774 0,000 

13 3,00 ± 0,3596 3,42 ± 0,2975 -13,6052 0,000 

14 0,03 ± 0,0063 0,03 ± 0,0052 1,0702 0,285 

15 2,27 ± 0,3062 1,95 ± 0,1997 12,2458 0,000 

16 0,39 ± 0,0823 0,30 ± 0,0469 14,1178 0,000 

17 0,97 ± 0,1334 1,22 ± 0,1301 -21,2356 0,000 

Tabela 9. Porównanie wartości minimalnej, maksymalnej i śred-
niej cech mierzonych (cechy 1–9) i cechy syntetycznej opisują-
cej kształt szyszkojagody (cecha 10) dla J. phoenicea subsp. 
phoenicea, J. phoenicea subsp. turbinata (bez CAN 1 i 2) oraz J. 
phoenicea subsp. turbinata (CAN 1 i 2) (numeracja cech jak 
w tabeli 2). 

Ce-
cha 

phoenicea 

(średnia) 
turbinata 
(średnia) 

W-py Kanaryjskie 
(średnia) 

1 4 – 6 (4,48) 4 – 6 (4,25) 4 – 6 (5,01) 

2 4,7 – 11,5 (7,86) 5,6 - 14,9 (9,77) 6,1 - 13,8 (9,61) 

3 5,3 – 11,8 (8,52) 4,9 - 14,8 (9,64) 6,4 - 14,4 (9,84) 

4 6 – 18 (9,56) 6 – 15 (9,24) 6 – 15 (9,99) 

5 1 – 14 (7,53) 1 - 13 (5,57) 1 – 8 (3,78) 

6 2,5 – 5,7 (4,04) 2,5 - 7,9 (5,41) 3,7 - 7,4 (5,74) 

7 1,3 – 5,1 (2,52) 1,6 - 6,5 (3,20) 2,0 - 5,6 (3,78) 

8 16 – 42 (27,01) 12 – 42 (25,52) 18 – 38 (26,51) 

9 0,5 – 1,4 (0,87) 0,5 – 1,4 (0,84) 0,4 – 1,0 (0,71) 

10 0,75 – 1,21 (0,92) 0,80 –1,47 (1,02) 0,76 – 1,29 (0,98) 

Pomiary szyszkojagód i pędów jałowca fenic-
kiego wykazały, że populacje pochodzące 
z Wysp Kanaryjskich (CAN 1 i 2) odróżniają się 
od pozostałych klasyfikowanych jako J. phoeni-
cea subsp. turbinata, m.in.: większym udziałem 
szyszkojagód zbudowanych z sześciu rzędów 
łusek (cecha 1), mniejszą liczbą nasion w szysz-
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kojagodzie (cecha 5) i cieńszymi gałązkami 
(cecha 9) (tabela 9). 

3.2 Zróżnicowanie genetyczne 

Na podstawie badania 1009 osobników pocho-
dzących z 33 prób określono ogólną strukturę 
genetyczną populacji. Analizy elektroferogra-
mów pozwoliły na wyróżnienie 35 loci ISSR, 
w tym 12 dla ISSR 1, 11 dla ISSR 2 i 12 dla 
ISSR 3, czyli 35 produktów PCR, widocznych 
jako prążki, charakteryzujących się wysoką 
powtarzalnością. Liczba produktów PCR dla 
wyodrębnionych loci była zmienna wśród ba-
danych populacji.  
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Rys. 5. Zmienność fenotypowa określona dla 33 populacji Ju-
niperus phoenicea (akronimy jak w tabeli 1). 

Maksymalną liczbę prążków (czyli 35) zaob-
serwowano w 15 populacjach jałowca fenic-
kiego (45,4%). Prawie wszystkie wystąpiły 
z częstością ≥ 5%. Zaledwie jeden prążek w pró-
bie pochodzącej z Wysp Kanaryjskich (CAN 1) 
oraz jeden w populacji hiszpańskiej (SP 6) poja-
wiły się z mniejszą częstością. Natomiast w żad-
nej z analizowanych 33 prób nie odnaleziono 
prążków specyficznych dla populacji, czy też 
wspólnych dla ≤ 25%, albo ≤ 50% populacji 
(rys. 5). 

Dla całego gatunku stwierdzono zaledwie 
jeden gen monomorficzny, w przypadku którego 
w każdej populacji pojawił się prążek. Pozostałe 
geny okazały się polimorficzne. Procent genów 
polimorficznych waha się w poszczególnych 
próbach od 37,1% dla Hiszpanii (SP 1) do 
91,4% dla Cypru (CYP 1), natomiast przeciętnie 
dla gatunku wynosi 74,3%. Proporcja alleli 
rzadkich, występujących z częstością mniejszą 
niż 0,05 stanowi 14%, natomiast bardzo rzad-
kich o częstości 0,01 – prawie 13%. Średnia 
obserwowana liczba alleli w locus wyniosła 
ogólnie dla wszystkich prób 1,691, natomiast 

wahała się w granicach od 0,914 dla populacji 
z Hiszpanii (SP 1) do 1,886 dla prób z Wysp 
Kanaryjskich (CAN 2) i Cypru (CYP 1). Średnia 
efektywna liczba alleli w locus osiągnęła najniż-
szą wartość dla próby z Maroka (MOR 2) - 
1,229, a najwyższą dla próby z Wysp Kanaryj-
skich (CAN 2) - 1,625, przy wartości średniej 
dla gatunku 1,485. Indeks zmienności genetycz-
nej Shannona mieści się w granicach od war-
tości 0,215 dla populacji z Maroka (MOR 2) do 
wartości 0,515 w populacji z Wysp Kanaryj-
skich (CAN 2), średnio dla wszystkich prób 
wynosi 0,411. Heterozygotyczność oczekiwana 
osiągnęła najniższą wartość w próbie z Maroka 
(MOR 3) - 0,145, a najwyższą również w jednej 
z populacji marokańskich (MOR 1) - 0,360, przy 
średniej dla gatunku 0,286. 

Za pomocą analizy wariancji molekularnej 
AMOVA zbadano ogólną zmienność genetyczną 
pomiędzy 33 analizowanymi populacjami. 
Stwierdzono, że poziom zróżnicowania pomię-
dzy 33 próbami wyniósł aż 23% (tab. 10), przy 
wartości PT = 0,228 i prawdopodobieństwie 
p = 0,001. 

Tabela 10. Podsumowanie analizy wariancji molekularnej 
AMOVA dla 33 prób Juniperus phoenicea. 

Zmienność df SS MS Est. Var. % 

pomiędzy populacjami 32 2322,231 72,570 2,138 23 

wewnątrz populacji 976 7073,160 7,247 7,247 77 

łącznie 1008 9395,390 - 9,385 100 

df – liczba stopni swobody, SS – suma kwadratów odchyleń, 
MS – błąd średniokwadratowy, Est. Var. – oszacowana war-
iancja, % – procent oszacowanej wariancji względem całkowi-
tej wariancji. 

Przeprowadzenie analizy wariancji moleku-
larnej pozwoliło również obliczyć parametry 
statystyk PT dla par poszczególnych prób. 
Wartość PT mieści się w przedziale od 0,000 
dla próby z Portugalii (PORT 2) względem pró-
by z Jordanii (JORD 1), do 0,674 dla próby 
z Wysp Kanaryjskich (CAN 1) względem popu-
lacji hiszpańskiej (SP 1). Na macierzy odmien-
ności z otrzymanych wartości współczynnika 
PT wykonano diagram drzewa (rys. 6). 

Na dendrogramie widać dość duże zróżnico-
wanie pomiędzy analizowanymi próbami. Wy-
odrębniły się dwie grupy – jedna składająca się 
z prób pochodzących z Wysp Kanaryjskich 
(CAN 1 i 2), Portugalii (PORT 1, 3 i 5), Andory 
(AND 1) oraz Hiszpanii (SP 3, 5 i 6) oraz pozos-
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tałych, z których odłączyły się jeszcze dość wy-
raźnie populacje hiszpańskie (SP 1 i 4), portu-
galska (PORT 2) oraz pochodząca z Jordanii 
(JORD 1). 
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Rys. 6. Dendrogram wykonany metodą Warda, na macierzy 
odmienności, na wartościach współczynnika PT dla 33 prób 
Juniperus phoenicea (akronimy jak w tabeli 1). 

Analizę wariancji molekularnej AMOVA 
przeprowadzono również kolejno dla dwóch 
podgatunków jałowca fenickiego (patrz rys. 1). 
Wykazały one, że stopień zróżnicowania po-
między 26 populacjami klasyfikowanymi jako 
J. phoenicea subsp. turbinata wyniósł podobnie 
jak dla gatunku 23% (przy wartości PT = 0,234 
i prawdopodobieństwie p = 0,001), podczas gdy 
dla 7 prób należących do J. phoenicea subsp. 
phoenicea znacznie mniej, bo zaledwie 15% 
(z wartością PT = 0,152 i prawdopodobień-
stwem p = 0,001) (tab. 11). 

Na podstawie analizy wariancji molekularnej 
AMOVA przeprowadzonej między wybranymi 
regionami wykazano największe różnice na 
poziomie 12% i 7%, odpowiednio między: po-
pulacjami z Wysp Kanaryjskich (CAN 1 i 2) 
a pozostałymi oraz próbami afrykańskimi (MOR 
1 – 8), a pochodzącymi z Europy i Azji. W obu 
przypadkach pomiędzy próbami odnotowano 
19% zmienności. W przypadku regionów wy-
różnianych na podstawie ostoi flor i faun trze-
ciorzędowych oraz prób pochodzących z Azji 
względem pozostałych kontynentów odnotowa-
no 2% zmienności, przy zróżnicowaniu między 
populacjami w wysokości 22%.  

Nie udało się stwierdzić wyraźnego zróżnico-
wania między populacjami pochodzącymi 
z krańców zachodnich i wschodnich zasięgu 

J. phoenicea. Analiza AMOVA przeprowadzona 
dla regionów wykazała brak zróżnicowania po-
między populacjami z Cypru (CYP 1 i 2) a po-
zostałymi oraz pomiędzy wszystkimi próbami ze 
wschodniej części zasięgu (TU 1, CYP 1 i 2, IL 
1, JORD 1, GR 1, 2 i 3) względem innych po-
pulacji. Zmienność pomiędzy próbami w obu 
przypadkach wynosiła 23%.  

Tabela 11. Podsumowanie analizy wariancji molekularnej 
AMOVA dla 26 populacji Juniperus phoenicea subsp. turbinata 
oraz 7 populacji Juniperus phoenicea subsp. Phoenicea. 

Zmienność df SS MS Est. Var. % 

Juniperus phoenicea subsp. turbinata 

pomiędzy populacjami 25 1848,449 73,938 2,204 23 

wewnątrz populacji 762 5488,516 7,203 7,203 77 

łącznie 787 7336,964 - 9,407 100 

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea 

pomiędzy populacjami 6 295,636 49,273 1,329 15 

wewnątrz populacji 214 1584,644 7,405 7,405 85 

łącznie 220 1880,281 - 8,734 100 

df – liczba stopni swobody, SS – suma kwadratów odchyleń, 
MS – błąd średniokwadratowy, Est. Var. – oszacowana war-
iancja, % – procent oszacowanej wariancji względem całkowi-
tej wariancji. 

W celu sprawdzenia różnic w strukturach ge-
netycznych analizowanych 33 prób wyliczono 
wartości dystansu genetycznego wg Neia. Naj-
bardziej podobne do siebie okazały się populacje 
z Hiszpanii (SP 2 i 6), z Cypru (CYP 1 i 2), inne 
hiszpańskie (SP 2 i 3) oraz portugalskie (PORT 
2 i 5), dla których wartość D wyniosła od 0,048 
do 0,055. Natomiast najbardziej odległe gene-
tycznie okazały się próby z Maroka i Portugalii 
(MOR 2 i PORT 3), dwie marokańskie (MOR 3 
i 8), dwie hiszpańskie (SP 1 i 5) oraz z Maroka 
i Grecji (MOR 2 i GR 1), z wartościami dys-
tansu genetycznego od 0,383 do 0,406. Na 
dendrogramie będącym graficzną formą pre-
zentacji uzyskanych wyników widać pewne 
zróżnicowanie pomiędzy populacjami, ale nie 
tak wyraźne jak w przypadku analizy AMOVA 
(rys. 7, por. z rys. 6). 

Próby grupują się w dwa skupiska, częściowo 
zbieżne z rys. 6. Mniejsza grupa składa się tu 
również z populacji pochodzących z Wysp 
Kanaryjskich (CAN 1 i 2), Portugalii (PORT 1 
i 3), Hiszpanii (SP 3, 5 i 6), ale dodatkowo 
dołączyły do nich kolejne próby z Portugalii 
(PORT 4) i Hiszpanii (SP 2), a także z Grecji 
(GR 1 3) oraz Włoch (IT 2). 
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Rys. 7. Dendrogram wykonany metodą Warda, na macierzy 
odmienności, na wartościach dystansu genetycznego wg Neia 
dla 33 prób Juniperus phoenicea (akronimy jak w tabeli 1). 

Test Mantela, przeprowadzony z wykorzysta-
niem funkcji liniowej, wykazał nieistotną sta-
tystycznie (p = 0,466), ujemną zależność między 
dystansem genetycznym a odległością geogra-
ficzną. Średnia wartość współczynnika korelacji 
wynosi Rxy = -0,015. Wykres przedstawia zaled-
wie 0,02% wyjaśnionej wariancji (R

2
 = 0,0002) 

(rys. 8).  
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Rys. 8. Wykres będący wynikiem testu Mantela, przedstawiający 
korelacje pomiędzy wartościami współczynnika PT a dystan-
sem geograficznym dla 33 prób Juniperus phoenicea, z wyko-
rzystaniem funkcji liniowej. 

Na podstawie analizy głównych składowych 
(PCA) przeprowadzonej na danych uzyskanych 
dla 33 populacji J. phoenicea wykonano wykres 
pomiędzy pierwszymi dwoma osiami ordyna-
cyjnymi, tłumaczącymi łącznie 68,4% zmien-
ności (rys. 9). 
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Rys. 9. Wykres będący wynikiem analizy głównych składo-
wych (PCA) wykonany pomiędzy dwiema pierwszymi zmien-
nymi składowymi, dla 33 prób Juniperus phoenicea (akronimy 
jak w tabeli 1). 

Względem pierwszej składowej głównej, 
odpowiedzialnej za blisko 47% zmienności, 
85,7% prób zaliczanych do podgatunku J. phoe-
nicea subsp. phoenicea przyjmuje wartości 
dodatnie (wszystkie z wyjątkiem jednej popu-
lacji hiszpańskiej - SP 4), natomiast w przy-
padku drugiego podgatunku J. phoenicea subsp. 
turbinata 65,4% populacji charakteryzuje się 
wartościami ujemnymi (17 prób). Stąd właści-
wym wydaje się założenie, że składowa główna 
odpowiada najprawdopodobniej za rozróżnianie 
podgatunków jałowca fenickiego. Warto za-
uważyć, iż najbardziej odległe względem siebie 
są populacje zaliczane do podgatunku turbinata 
pochodzące z Wysp Kanaryjskich (CAN 1 i 2) 
i jedna populacja pochodząca z Hiszpanii (SP 1). 
Podobną zależność można było zaobserwować 
na dendrogramie wykonanym na wartościach 
współczynnika PT (rys. 6).  

Względem drugiej osi ordynacyjnej, niosącej 
ze sobą prawie 22% zmienności, próby zalicza-
ne do podgatunku typowego skupiają się blisko 
osi, przyjmując dodatnie lub ujemne, ale niskie 
wartości, z odchyleniem standardowym 0,0393; 
natomiast próby zaliczane do podgatunku nad-
morskiego są mocno względem niej rozrzucone, 
przyjmując wartości bardziej zróżnicowane, 
z odchyleniem standardowym 0,0624. Na tej 
podstawie można przypuszczać, że druga zmien-
na składowa odpowiada za preferencje środo-
wiskowo-siedliskowe podgatunków. Jest to 
zbieżne z wcześniejszymi analizami, z których 
również wynikało, że J. phoenicea subsp. tur-
binata jest zdecydowanie bardziej zmienny niż 
J. phoenicea subsp. phoenicea (por. rys. 2-4). 
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4 WNIOSKI 

Centrum formowania Juniperus phoenicea 
miało miejsce najprawdopodobniej w południo-
wo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego. 
Następnie gatunek rozprzestrzeniał się dwoma 
szlakami migracyjnymi: 
 przez Hiszpanię - po Andorę i Francję oraz 

być może do północno-zachodnich Włoch; 
 wzdłuż wybrzeży Europy i Afryki aż po 

Wyspy Kanaryjskie (przy czym zasiedlenie 
obszarów górskich północnej Afryki mogło 
nastąpić podczas plejstoceńskich zmian 
klimatycznych). 

Przy aktualnym stanie wiedzy stwierdzony 
typ zróżnicowania genetycznego, a także morfo-
logicznego wskazuje, że zlodowacenia plejsto-
ceńskie nie wywarły zdecydowanego wpływu na 
procesy ewolucji J. phoenicea. W tej sytuacji 
założona hipoteza, że gatunek przetrwał okres 
zlodowaceń nie tylko w zachodniej, ale także we 
wschodniej części regionu śródziemnomorskie-
go nie została ani w pełni potwierdzona, ani 
odrzucona. 

Przeprowadzone badania potwierdziły słusz-
ność wyróżniania dwóch podgatunków jałowca 
fenickiego: J. phoenicea subsp. phoenicea 
i J. phoenicea subsp. turbinata, w pewnym za-
kresie pozwoliły również na wyodrębnienie 
populacji z Wysp Kanaryjskich. W stosunku do 
tych ostatnich wskazane byłoby przeprowadzenie 
dalszych, bardziej szczegółowych rozpoznań. 
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