
 
 
  

De papyrusplant, Cyperus papyrus L., is een zeer productieve 
tropische macrofyt die als sleutelsoort verschillende sociaal-
ecologische diensten levert. Kennis over factoren die klonale en 
genetische diversiteit, structuur en connectiviteit van C. 
papyrus-populaties sturen, staat centraal voor het bepalen van 
juiste instandhoudingsmaatregelen en om het adaptieve 
potentieel van de soort te begrijpen. Het doel van dit project 
was om isotrope en anisotrope factoren te onderzoeken die de 
klonale en genetische diversiteit, structuur en connectiviteit 
van C. papyrus-populaties op verschillende ruimtelijke 
schaalniveaus (fijne, lokale en regionale schalen) beïnvloeden. 
 
Genotypische gegevens in combinatie met klonale 
groeigegevens duidden erop dat C. papyrus het effect van 
sedimentatie mitigeert door de klonale groeistrategie van 
guerrilla (in laag sedimentniveau, LSR) naar falanx (in hoog 
sedimentniveau, HSR) te verschuiven en door de klonale 
diversiteit te verbeteren (onder HSR). Hydrologische 
connectiviteit en vegetatieve dispersie bepalen de lokale 
klonale en genetische diversiteit, structuur en connectiviteit 
van papyrus populaties in Lake Tana. Het isotrope patroon van 
fijnschalige genetische structuur (FSGS) over fysieke afstand 
tussen individuen verschilde tussen adulte en juveniele,planten. 
Een imprint van significant anisotroop patroon van FSGS duidde 
op een directioneel bepaalde genverspreiding langs de 
heersende windrichtingen. 
 
Op regionale schaal droegen meerdere barrières van gene flow, 
die verspreiding en toenemende isolatie-door-afstand 
beperkten, en omgevingsfactoren (isolatie-door-omgeving) ter 
bevordering van lokale selectie, bij aan de genetische 
differentiatie tussen Rift- en niet-Riftvallei populaties van 
papyrus. 
 
Kortom, deze bevindingen bieden nieuwe inzichten over 
isotrope en anisotrope factoren voor klonale en genetische 
diversiteit, structuur en connectiviteit van C. papyrus-
populaties, van fijnschalige tot regionale omvang en de 
noodzaak tot beschouwing ervan, voorafgaand aan herstel- en 
conserveringsacties. 
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