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 Το είδος Cedrus brevifolia είναι ενδημικό κωνοφόρο της Κύπρου. Απαντά σε ένα και μοναδικό πληθυσμό στο Δάσος Πάφου, σε υψόμετρο 900 - 1.400 m. Παρά το 

περιορισμένο εύρος εξάπλωσής του, ο κυπριακός κέδρος χαρακτηρίζεται ως ένα δασικό είδος με ψηλά ποσοστά γενετικής ποικιλομορφίας (Panetsos et al. 1992, 

Bou-Dagher Kharrat et al. 2007, Eliades et al. 2011). Καθίσταται, έτσι, ως ένα παράδειγμα στην παγκόσμια βιβλιογραφία, όπου ο ενδημισμός και η περιορισμένη 

εξάπλωση δεν συνδέονται απαραίτητα με τη γενετική εκτροπή και την απώλεια της γενετικής παραλλακτικότητας (Eliades et al. 2011). Τα τμήματα του φυσικού 

πληθυσμού παρουσιάζουν μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική γενετική διαφοροποίηση, ως επακόλουθο της περιορισμένης ανταλλαγής γενετικής πληροφορίας 

μεταξύ των κατακερματισμένων τμημάτων του πληθυσμού (Eliades et al. 2011).  

 Η παρούσα ερευνά (Έργο: ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13) αποσκοπεί στη μελέτη και αξιολόγηση της ποικιλομορφίας σε γονιδιακό επίπεδο, καθώς και της ποικιλομορφίας 

σε φαινοτυπικά - ανατομικά χαρακτηριστικά του C. brevifolia, ως αποτέλεσμα της προσαρμογής του (γονιδιακής και μορφολογικής) εντός του φυσικού πληθυσμού 

του. Η γενετική και μορφολογική προσαρμογή του κέδρου στον φυσικό πληθυσμό του αναμένεται να αντικατοπτρίζει τις δημογραφικές και οικολογικές επιδράσεις 

που δέχθηκε το είδος κατά την διαβίωση του σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Έργο ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω 

του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.  

ΔΕ Τοποθεσία Υψόμετρο Έκθεση ΔΕ Τοπογραφική θέση ΔΕ Συλλογή  στοιχείων(1) 

EM_1 Έξω Μύλος 1232 Δυτική Κορυφογραμμή ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ, ΕΔ, ΜΕΤ 

EM_2 Έξω Μύλος 1104 Δυτική – Νότια Μέση Πλαγιά ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ 

Tr_1 Τρίπυλος 1331 Δυτική Κορυφογραμμή ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ 

Tr_2 Τρίπυλος 1295 Δυτική Μέση Πλαγιά ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ 

Tr_3 Τρίπυλος 1192 Βόρεια Μέση Πλαγιά ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ 

Tr_4 Τρίπυλος 1319 Βόρεια – Νότια Κορυφογραμμή ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ 

Tr_5 Τρίπυλος 1400 Δυτική – Νότια Κορυφογραμμή ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ, ΜΕΤ 

Tr_6 Τρίπυλος 1268 Νότια Μέση Πλαγιά ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ 

Tr_7 Τρίπυλος 1294 Βόρεια – Δυτική Μέση Πλαγιά ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ 

Tr_8 Τρίπυλος 1094 Δυτική Ρέμα ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ 

SE_1 Σελλαί της Ελίας 1271 Δυτική Κορυφογραμμή ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ. ΕΔ, ΜΕΤ 

SE_2 Σελλαί της Ελίας 1191 Δυτική – Νότια Κορυφογραμμή ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ 

Ko_1 Κονίζι 1151 Βόρεια Κορυφογραμμή ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ, ΜΕΤ 

Ko_2 Κονίζι 1059 Βόρεια - Ανατολική Μέση Πλαγιά ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ 

Th_1 Θρονί 1168 Δυτική Μέση Πλαγιά ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ, ΕΔ, ΜΕΤ 

Th_2 Θρονί 991 Βόρεια - Ανατολική Μέση Πλαγιά – Ρέμα ΓΕ, ΜΟΡ/ΑΝΑΤ 
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Φαινοτυπική   
ποικιλομορφία 
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Καταγραφή 
περιβαλλοντικών 

παραμέτρων  

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.  

FRC 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 

 Η συσσώρευση της απαραίτητης επιστημονικής γνώσης, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη στρατηγικών και μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της 
βιοποικιλότητας. Στη βάση της παραδοχής αυτής, το παρόν ερευνητικό έργο αποσκοπεί ,στη συσσώρευση πολύτιμης γνώσης μέσα από πολυδιάστατη εργασία πεδίου 
και εργαστηριακές μελέτες σε σχέση με τις εξής παραμέτρους: 

(1) Γενετική δομή: Ποικιλομορφία στοχευμένων γονιδίων που σχετίζονται με τη ξηρανθετικότητα , θα συμβάλει στη κατανόηση της γενετικής προσαρμογής του είδους. 

(2)Μορφολογικά και ανατομικά χαρακτηριστικά των βελόνων και των κώνων του είδους. Τα χαρακτηριστικά αυτά εκφράζονται από την συνεπίδραση γενετικής 
πληροφορίας και περιβάλλοντος και καταδεικνύουν την προσαρμογή του είδους καθώς και την περιβαλλοντική εμβέλεια που παρουσιάζει σε διάφορες 
γεωγραφικές θέσεις. 

(3)Μετεωρολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα. Διαπιστώνεται η επίδραση του μικρο-κλίματος στη γενετική και μορφολογική προσαρμογή του είδους. 

Για την υλοποίηση της έρευνας έχουν εγκατασταθεί 16 δειγματοληπτικές επιφάνειες (ΔΕ), καλύπτοντας τα φυσικά και οικολογικά όρια εξάπλωσής του είδους. Από 
κάθε μια από τις επιφάνειες αυτές έχει συλλεχθεί φυτικός ιστός από 20 ενήλικα άτομα κέδρου. Επίσης, έχουν εγκατασταθεί μετεωρολογικοί σταθμοί και έχουν 
διεξαχθεί εδαφοτομές σε κάθε έναν από τους πέντε υποπληθυσμούς που σχηματίζονται σήμερα εντός του φυσικού πληθυσμού του είδους.  

Περισσότερες πληροφορίες ---- www.ncu.org.cy/genocedar 

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

ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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