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Ο κυπριακός κέδρος (Cedrus brevifolia) αποτελεί ενδημικό δέντρο της κυπριακής χλωρίδας,
με περιορισμένη εξάπλωση, αφού απαντά σε έναν κατακερματισμένο πληθυσμό στο Δάσος
Πάφου. Το είδος συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου ως
εύτρωτο, ενώ ο τύπος οικοτόπου που δημιουργεί (9590*) χαρακτηρίζεται ως οικότοπος
προτεραιότητας από την Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). Πρόσφατες εργασίες έχουν
δείξει ότι το είδος χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ποικιλομορφίας και στατιστικά
σημαντική γενετική διαφοροποίηση μεταξύ των πέντε κυρίως κατακερματισμένων
τμημάτων του. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εμβάθυνση της γνώσης και στην
κατανόηση των γενετικών παραμέτρων που συνέβαλαν στη γενετική διαφοροποίηση
μεταξύ των κατακερματισμένων τμημάτων του πληθυσμού, ως αποτέλεσμα της γενετικής
προσαρμογής του είδους σε συγκεκριμένα μικρο-περιβάλλοντα, εντός των ορίων της
φυσικής εξάπλωσής του. Για τη διεξαγωγή της έρευνας εγκαταστάθηκαν 16
δειγματοληπτικές επιφάνειες, καλύπτοντας όλα τα φυσικά και οικολογικά όρια εξάπλωσης
του είδους. Από κάθε μια από τις επιφάνειες συλλέχθηκε φυτικός ιστός από 20 ενήλικα
άτομα (320 άτομα στο σύνολο) από τα οποία απομονώθηκε γενετικό υλικό (DNA). Για
σκοπούς μελέτης της γενετικής προσαρμογής του είδους, αριθμός προσαρμοστικών
γονιδίων εξετάστηκαν και έξι (6) από αυτά τα προσαρμοστικά γονίδια, τα οποία
παρουσίασαν επιτυχία ενίσχυσης και ποικιλομορφία, μελετήθηκαν στο σύνολο των
δειγμάτων. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης παρουσίασαν ελάχιστη αλλά
στατιστικά σημαντική γονιδιακή ποικιλομορφία, τόσο εντός όσο και μεταξύ των
δειγματοληπτικών επιφανειών, ως αποτέλεσμα της γενετικής προσαρμογής που
παρατηρείται εντός του πληθυσμού του C. brevifolia σε διαφορετικές μικροπεριβαλλοντικές συνθήκες.
Το Έργο με τον κωδικό ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0609/13 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) Κύπρου.
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Μελέτη της γενετικής προσαρμογής στενότοπων ενδημικών δασικών ειδών:
Η περίπτωση του Cedrus brevifolia Henry

