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Το είδος Chondrostoma vardarense (Karaman, 1928), γνωστό και  ως γουρουνομύτης, ανήκει 
στην οικογένεια Cyprinidae. Πρόκειται  για ρεόφιλο, ενδημικό είδος γλυκών υδάτων των 
Βαλκανίων που προτιμά ρηχά αμμώδη έως πετρώδη υποστρώματα, τα οποία επιλέγει  για 
την αναπαραγωγή του. Το είδος είναι  διαδεδομένο αλλά με τάση μείωσης. Απειλείται  από 
τη ξηρασία, τη ρύπανση των υδάτων και  τη κατασκευή φραγμάτων. Στη παρούσα εργασία 
συλλέχθηκαν δεκατέσσερα άτομα από τη τεχνητή λίμνη Πολυφύτου του ποταμού 
Αλιάκμονα. Ακολούθησε εξαγωγή DNA από τμήμα του ουραίου πτερυγίου, ενίσχυση του 
μιτοχονδριακού γονιδίου 16S rDNA με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης (PCR) και  τέλος ανάλυση πρωτοδιάταξης των ενισχυμένων προϊόντων. Το 
προϊόν της PCR ήταν περίπου 600 ζεύγη βάσεων, ενώ η ακολουθία του γονιδίου που 
διαβάστηκε με την ανάλυση πρωτοδιάταξης ήταν 555 ζεύγη βάσεων. Βρέθηκαν συνολικά 
τέσσερις απλότυποι  στα δεκατέσσερα άτομα που μελετήθηκαν. Ο απλότυπος Η1 βρέθηκε 
σε έντεκα άτομα ενώ οι  απλότυποι  Η2, Η 3 και  Η4 παρατηρήθηκαν σε ένα άτομο ο κάθε 
ένας. Οι  απλότυποι  Η1, Η2 και  Η3 διέφεραν μεταξύ τους σε μία βάση, ενώ ο απλότυπος Η4 
διέφερε σε δύο βάσεις. Οι  τιμές της γενετικής απόστασης μεταξύ των απλοτύπων 
κυμαίνονταν από 0,000–0,005 ενώ η μέση γενετική απόσταση μεταξύ αυτών βρέθηκε 0,003. 
Η τιμή της απλοτυπικής ποικιλότητας ήταν h=0,396 ενώ αυτή της νουκλεοτιδικής 
ποικιλότητας βρέθηκε π=0,0001. Ο μεγάλος αριθμός απλοτύπων καθορίζει  την ικανότητα 
ενός πληθυσμού να αντέξει  τις πιέσεις από οποιονδήποτε περιβαλλοντικό παράγοντα. Η 
μειωμένη όμως γενετική ποικιλότητα που βρέθηκε σε αυτή τη μελέτη, μπορεί  να έχει 
σοβαρές συνέπειες στην επιβίωση και  αναπαραγωγή του είδους. Είναι  απαραίτητη μία 
μελλοντική μελέτη με τη χρήση της ανάλυσης πρωτοδιάταξης μιτοχονδριακών γονιδίων 
περισσότερων ατόμων, η οποία θα συμβάλλει σε σχέδια διαχείρισης του εν λόγω είδους.
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Chondrostoma vardarense (Karaman, 1928), known as vardar nase, belongs to Cyprinidae family. It 
is a demersal, freshwater, endemic species of the Balkan peninsula. It lives in shallow waters, in 
sandy and rocky substrates which choose for reproduction. The species is widespread but it is 
decreasing. It is threatened by drought, water pollution and dam construction. For the present study, 
fourteen individuals were collected from the Polyphytos artificial lake of the river Aliakmonas 
(Kozani, Greece). DNA extraction was made from caudal fin, followed by PCR amplification of the 
mitochondrial 16S rDNA gene and finally sequencing analysis of the amplified products. The PCR 
product was roughly 600 base pairs and the gene sequence that was read with the sequencing 
analysis, was 555 base pairs. Four haplotypes were found in total among the fourteen individuals 
studied. Haplotype 1 was found in eleven individuals, while haplotypes 2, 3 and 4 were each 
observed in one individual. The three haplotypes 1, 2 and 3 differed to each other in one nucleotide, 
while haplotype 4 differed in two nucleotides. Values of genetic distance among haplotypes ranged 
from 0.000 to 0.005 and the mean genetic distance among them was found 0.003. The value of 
haplotype diversity in the population was h=0.396, while the value of nucleotide diversity was 
estimated π=0.0001. The large number of haplotypes defines the ability of a population to withstand 
the pressure of any environmental factor. The decreased genetic diversity found in this study, can 
have serious effects on the survival and reproduction of the species. A future study of more 
Chondrostoma vardarense individuals is necessary - with the sequencing analysis of mitochondrial 
genes - which will contribute to management plans of the species.

221

Proccedings of the 36th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences 
Ioannina, May 8-10, 2014


