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Bevezetés

A természetvédelmi munka jelentős hányadát 
teszik ki a veszélyeztetett fajok védelmével 
kapcsolatos feladatok. Megtervezésükben 
egyre nagyobb szerepet játszik a kérdéses fajok 
genetikai variabilitásának ismerete, különös 
tekintettel annak szerkezetére, a genetikai 
differenciálódás mintázatára. A genetikai dif-
ferenciálódás szintjét tekintve a természetvé-
delmi genetikai szakirodalom két kulcsfogal-
mat használ: evolúciósan szignifikáns egység 
(Evolutionary Significant Unit – ESU) és 
kon   zervációs egység (Conservation Unit – 
CU). Bár a fogalmak használata nem teljesen 
egyöntetű a különböző szakcikkekben, az 
ESU kritériumai többé-kevésbé jól definiáltak 
(Moritz, 1994; Crandall et al., 2000). Azokat 
a populációkat/ populációcsoportokat tekint-
hetjük önálló evolúciós egységeknek, ame-
lyek egyértelmű genetikai elkülönülést mu-
tatnak a közel rokon populációcsoportoktól, 

esetleg részleges reproduktív izoláció is meg-
jelenik közöttük. Az ESU a genetikai diffe-
renciálódás mellett ökológiai elkülönülést is 
mutat a többi populációtól, ami földrajzi 
izolációval is párosulhat. Továbbá az evolúció-
san szignifikáns egységek kölcsönösen mo-
nofiletikusak. Ezeknek a kritériumoknak 
leginkább önálló taxonok, elsősorban fajok, 
alfajok, esetleg ökológiai vagy földrajzi rasszok 
felelnek meg. A CU azonban a gyakorlati 
ter mészetvédelmi munkában jobban hasz-
nálható fogalom, amennyiben azokat a po-
pulációkat /populációcsoportokat jelöli, 
amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a 
kérdéses faj genetikai diverzitásához, így spe-
ciális figyelmet, élőhelykezelést érdemelnek. 
A konzervációs egységet alkotó populációk-
nak is fontos ismérvük tehát a többi populá-
ciótól való genetikai differenciálódás, vala-
mint a legalább részleges ökológiai elkülönü-
lés. A természetvédelmi genetikai vizsgálatok-
nak egyik fontos célkitűzése, hogy a genetikai 
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differenciálódás mintázata alapján megálla-
pítsák a védett és veszélyeztetett fajok popu-
lációcsoportjainak státuszát az ESU- és CU-
kategóriák tekintetében. A különböző fajok 
nagyon eltérő differenciálódási mintázatot 
mutatnak, tehát változó az is, hogy genetikai 
struktúrájukat az evolúciósan szignifikáns 
vagy a konzervációs egységek megléte jellem-
zi. A fenti fogalmakat a továbbiakban négy 
esettanulmányon keresztül mutatjuk be.

Sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous)

A Kárpát-medence környéki sötét hangya-
boglárka populációk tanulmányozása során 
a minták három földrajzi régió (Dunántúl, 
Erdély, Bukovina) tizenkét populációjából 
szár maztak, összesen 463 egyedben történt 
az enzim polimorfizmus (= az egyes enzime-
ket kódoló genetikai egységek sokféleségé-
nek) vizsgálata. Tizenhét enzim-lókuszon 
elemeztük a populációk allélfrekvencia-ada-
tait, majd ezek segítségével Cavalli-Sforza- és 
Edwards-húrtávolságokat számoltunk, és 
UPGMA-dendrogramot szerkesztettünk. 
Eredményeink azt mutatták, hogy a keleti 
(erdélyi és bukovinai), valamint a nyugati 
(dunántúli) populációk között jelentős mér-

tékű a differenciálódás (1a ábra). Ezt támasz-
totta alá a főkomponens-analízis eredménye 
is, ahol az első tengely mentén, ami a teljes 
ge netikai variancia 66,8%-át magyarázta, 
egyértelműen elkülönült a két populációcso-
portot jelképező pontfelhő (1b ábra). A 
Bayes-féle klaszteranalízis (Pritchard et al., 
2000) eredménye azt mutatta, hogy két gene-
tikai klaszter megléte a legvalószínűbb a vizs-
gált mintákban: az 1. klaszter a dunántúli 
populációkban volt jellemző, míg a 2. klasz-
ter a keletiekben (Erdély és Bukovina). Az 
erdélyi és a bukovinai populációk genetikai 
különbsége akkor tárult fel, amikor azt téte-
leztük fel, hogy három genetikai klaszter van 
jelen a populációkban. Ebben az analízisben 
a három régiót egy-egy specifikus klaszter 
túlsúlya jellemezte. Érdekes módon, a du-
nántúli egyedekben az erdélyi genetikai állo-
mány jelent meg szórványosan, míg a buko-
vinai alig. Ugyanakkor, mind az erdélyi, mind 
pedig a bukovinai régió egyedei kölcsönösen 
nagyobb mértékű keveredést mutattak. Ered-
ményeink megfeleltek a faj elterjedési terüle-
te alapján kialakított hipotézisünknek. A sö tét 
hangyaboglárka elterjedési területe ugyanis 
regionálisan megszakított, amennyiben a 

1. ábra • A Maculinea nausithous populációk genetikai struktúrája • A: UPGMA-dendrogram. 
B: A főkomponens-analízis eredménye. TRD: Dunántúl; TRY: Erdély; BUK: Bukovina. 

Kárpát-medence középső területein a faj nem 
fordul elő. A dunántúli populációk lényegé-
ben az elterjedési terület nyugati részének 
pe remén, míg a bukovinai populációk a ke-
leti területek peremén találhatók. Az erdélyi 
populációk feltehetően az área keleti felének 
leszakadó maradványai. Úgy tűnik tehát, 
hogy a sötét hangyaboglárka keleti és nyuga-
ti populációi alfaji szinten különülnek el egy-
mástól (Rákosy et al., 2010), vagyis kü lönböző 
evolúciós egységeknek tekinthetők. 

Lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia)

A Kárpát-medence környéki lápi tarkalepke 
populációk mintái négy földrajzi régió (Szlo-
vénia, Őrség, Közép-Dunántúl és Erdély) 
kilenc populációjából származtak. Összesen 
281 egyedben tanulmányoztuk a variabilitás 
mértékét 18 enzimlókuszon. Az allélfrekven-
cia-adatokat különböző statisztikai analízisek-
nek vetettük alá. Az eredmények azonban 
csak részben voltak következetesen értelmez-
hetők. A Cavalli-Sforza- és Edwards-húrtá-
volságok alapján szerkesztett UPGMA-dend-
rogram azt mutatta, hogy az erdélyi (keleti) 
populáció egyértelműen differenciálódott a 
többitől (nyugati populációk). Ezt támasztot-
ta alá a főkomponens-analízis ered ménye is, 
ahol az erdélyi populáció az első tengely men-
tén különült el a nyugatiaktól. Ez a tengely 
a teljes genetikai variancia 53,7%-át magya-
rázta. Ugyanakkor ezekben az analízisekben 
nem mutatkozott egyértelmű mintázat a 
nyugati populációk genetikai struktúrájában. 
A Bayes-féle klaszteranalízisben a klaszterek 
legvalószínűbb száma háromnak adódott. 
Amikor a klaszterek eloszlá sát az egyedekben 
megvizsgáltuk, akkor kiderült, hogy az erdélyi 
populációra a 3. klasz ter a jellemző (97%), 
ezekben az egyedekben a másik két klaszter 
alig fordult elő. Ez az ered mény arra enged 

következtetni, hogy a nyu gati populációk 
egyedei gyakorlatilag nem keveredtek az er-
délyiekkel. A dunántúli és a szlovéniai populá-
ciókban viszont az 1. és 2. klaszter változó 
gya korisággal jelent meg. Az őrségi és a 
szlo véniai populációkra elsősorban az 1. 
(66,2%), míg a közép-dunántúliakra a 2. klasz-
ter (78,4%) volt jellemző. A lápi tarkalepke 
európai elterjedése annyiban hasonlít a sötét 
hangyaboglárkáéhoz, hogy ennek a fajnak az 
elterjedésében is jelentős hiátus tapasztalható 
a Kárpát-medence belső részén. A szlovéniai, 
az őrségi és a közép-dunántúli populációk az 
área nyugati részének peremén helyezkednek 
el, míg az erdélyi populáció a keleti área le-
szakadt szigetének tekinthető, bár összeköt-
tetése még nem világos. Ehhez a kelet-balká-
ni populációk vizsgálata volna szükséges.

Az enzim polimorfizmus vizsgálatának 
eredményei megfeleltek a faj elterjedési terüle-
te alapján várt differenciálódási mintázatnak, 
megmutatták az erdélyi és a nyugati populáci-
ók elkülönülését. Ám annak eldöntéséhez, 
hogy a differenciálódás mértéke alap ján a 
ke leti és a nyugati populációk önál ló evolú-
ciós egységeknek (alfajoknak) tekinthetők-e, 
több minta volna szükséges elsősorban a faj 
áreájának keleti-délkeleti részéből, például a 
Balkán-félszigetről. Érdekes viszont, hogy a 
genetikai klaszterek alapján az őrségi és szlo-
véniai, valamint a közép-dunántúli popu láci-
ók között jelentős differenciálódást tapasztal-
tunk. További vizsgálatokra, esetleg további 
markerekkel történő analízisekre lenne szük ség 
annak kimutatására, hogy a két földrajzilag 
meglehetősen közeli régió populációi tekinthe-
tők-e különböző konzervációs egységeknek.

Kis apollólepke (Parnassius mnemosyne)

A kis apollólepke mintákat a Kárpát-meden-
ce öt régiójának (Dunántúli-középhegység, 



415

Magyar Tudomány • 2014/4

414

Pecsenye et al. • Evolúciós és konzervációs…

differenciálódás mintázata alapján megálla-
pítsák a védett és veszélyeztetett fajok popu-
lációcsoportjainak státuszát az ESU- és CU-
kategóriák tekintetében. A különböző fajok 
nagyon eltérő differenciálódási mintázatot 
mutatnak, tehát változó az is, hogy genetikai 
struktúrájukat az evolúciósan szignifikáns 
vagy a konzervációs egységek megléte jellem-
zi. A fenti fogalmakat a továbbiakban négy 
esettanulmányon keresztül mutatjuk be.

Sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous)

A Kárpát-medence környéki sötét hangya-
boglárka populációk tanulmányozása során 
a minták három földrajzi régió (Dunántúl, 
Erdély, Bukovina) tizenkét populációjából 
szár maztak, összesen 463 egyedben történt 
az enzim polimorfizmus (= az egyes enzime-
ket kódoló genetikai egységek sokféleségé-
nek) vizsgálata. Tizenhét enzim-lókuszon 
elemeztük a populációk allélfrekvencia-ada-
tait, majd ezek segítségével Cavalli-Sforza- és 
Edwards-húrtávolságokat számoltunk, és 
UPGMA-dendrogramot szerkesztettünk. 
Eredményeink azt mutatták, hogy a keleti 
(erdélyi és bukovinai), valamint a nyugati 
(dunántúli) populációk között jelentős mér-

tékű a differenciálódás (1a ábra). Ezt támasz-
totta alá a főkomponens-analízis eredménye 
is, ahol az első tengely mentén, ami a teljes 
ge netikai variancia 66,8%-át magyarázta, 
egyértelműen elkülönült a két populációcso-
portot jelképező pontfelhő (1b ábra). A 
Bayes-féle klaszteranalízis (Pritchard et al., 
2000) eredménye azt mutatta, hogy két gene-
tikai klaszter megléte a legvalószínűbb a vizs-
gált mintákban: az 1. klaszter a dunántúli 
populációkban volt jellemző, míg a 2. klasz-
ter a keletiekben (Erdély és Bukovina). Az 
erdélyi és a bukovinai populációk genetikai 
különbsége akkor tárult fel, amikor azt téte-
leztük fel, hogy három genetikai klaszter van 
jelen a populációkban. Ebben az analízisben 
a három régiót egy-egy specifikus klaszter 
túlsúlya jellemezte. Érdekes módon, a du-
nántúli egyedekben az erdélyi genetikai állo-
mány jelent meg szórványosan, míg a buko-
vinai alig. Ugyanakkor, mind az erdélyi, mind 
pedig a bukovinai régió egyedei kölcsönösen 
nagyobb mértékű keveredést mutattak. Ered-
ményeink megfeleltek a faj elterjedési terüle-
te alapján kialakított hipotézisünknek. A sö tét 
hangyaboglárka elterjedési területe ugyanis 
regionálisan megszakított, amennyiben a 

1. ábra • A Maculinea nausithous populációk genetikai struktúrája • A: UPGMA-dendrogram. 
B: A főkomponens-analízis eredménye. TRD: Dunántúl; TRY: Erdély; BUK: Bukovina. 

Kárpát-medence középső területein a faj nem 
fordul elő. A dunántúli populációk lényegé-
ben az elterjedési terület nyugati részének 
pe remén, míg a bukovinai populációk a ke-
leti területek peremén találhatók. Az erdélyi 
populációk feltehetően az área keleti felének 
leszakadó maradványai. Úgy tűnik tehát, 
hogy a sötét hangyaboglárka keleti és nyuga-
ti populációi alfaji szinten különülnek el egy-
mástól (Rákosy et al., 2010), vagyis kü lönböző 
evolúciós egységeknek tekinthetők. 

Lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia)

A Kárpát-medence környéki lápi tarkalepke 
populációk mintái négy földrajzi régió (Szlo-
vénia, Őrség, Közép-Dunántúl és Erdély) 
kilenc populációjából származtak. Összesen 
281 egyedben tanulmányoztuk a variabilitás 
mértékét 18 enzimlókuszon. Az allélfrekven-
cia-adatokat különböző statisztikai analízisek-
nek vetettük alá. Az eredmények azonban 
csak részben voltak következetesen értelmez-
hetők. A Cavalli-Sforza- és Edwards-húrtá-
volságok alapján szerkesztett UPGMA-dend-
rogram azt mutatta, hogy az erdélyi (keleti) 
populáció egyértelműen differenciálódott a 
többitől (nyugati populációk). Ezt támasztot-
ta alá a főkomponens-analízis ered ménye is, 
ahol az erdélyi populáció az első tengely men-
tén különült el a nyugatiaktól. Ez a tengely 
a teljes genetikai variancia 53,7%-át magya-
rázta. Ugyanakkor ezekben az analízisekben 
nem mutatkozott egyértelmű mintázat a 
nyugati populációk genetikai struktúrájában. 
A Bayes-féle klaszteranalízisben a klaszterek 
legvalószínűbb száma háromnak adódott. 
Amikor a klaszterek eloszlá sát az egyedekben 
megvizsgáltuk, akkor kiderült, hogy az erdélyi 
populációra a 3. klasz ter a jellemző (97%), 
ezekben az egyedekben a másik két klaszter 
alig fordult elő. Ez az ered mény arra enged 

következtetni, hogy a nyu gati populációk 
egyedei gyakorlatilag nem keveredtek az er-
délyiekkel. A dunántúli és a szlovéniai populá-
ciókban viszont az 1. és 2. klaszter változó 
gya korisággal jelent meg. Az őrségi és a 
szlo véniai populációkra elsősorban az 1. 
(66,2%), míg a közép-dunántúliakra a 2. klasz-
ter (78,4%) volt jellemző. A lápi tarkalepke 
európai elterjedése annyiban hasonlít a sötét 
hangyaboglárkáéhoz, hogy ennek a fajnak az 
elterjedésében is jelentős hiátus tapasztalható 
a Kárpát-medence belső részén. A szlovéniai, 
az őrségi és a közép-dunántúli populációk az 
área nyugati részének peremén helyezkednek 
el, míg az erdélyi populáció a keleti área le-
szakadt szigetének tekinthető, bár összeköt-
tetése még nem világos. Ehhez a kelet-balká-
ni populációk vizsgálata volna szükséges.

Az enzim polimorfizmus vizsgálatának 
eredményei megfeleltek a faj elterjedési terüle-
te alapján várt differenciálódási mintázatnak, 
megmutatták az erdélyi és a nyugati populáci-
ók elkülönülését. Ám annak eldöntéséhez, 
hogy a differenciálódás mértéke alap ján a 
ke leti és a nyugati populációk önál ló evolú-
ciós egységeknek (alfajoknak) tekinthetők-e, 
több minta volna szükséges elsősorban a faj 
áreájának keleti-délkeleti részéből, például a 
Balkán-félszigetről. Érdekes viszont, hogy a 
genetikai klaszterek alapján az őrségi és szlo-
véniai, valamint a közép-dunántúli popu láci-
ók között jelentős differenciálódást tapasztal-
tunk. További vizsgálatokra, esetleg további 
markerekkel történő analízisekre lenne szük ség 
annak kimutatására, hogy a két földrajzilag 
meglehetősen közeli régió populációi tekinthe-
tők-e különböző konzervációs egységeknek.

Kis apollólepke (Parnassius mnemosyne)

A kis apollólepke mintákat a Kárpát-meden-
ce öt régiójának (Dunántúli-középhegység, 
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Északi-középhegység, Körös-vidék, Beregi-
sík és Erdélyi-szigethegység) tizenkilenc po-
pulációjából gyűjtöttük. Az 501 egyedben 
tizennégy enzimlókuszon határoztuk meg az 
allélok eloszlását. Az allélfrekvencia-adatok 
alapján Cavalli-Sforza- és Edwards-húrtávol-
ságokat számítottunk, majd a távolságmátrix 
segítségével UPGMA-dendrogramot szer-
kesztettünk. Meglepő módon, a dendrogram 
csak a Körös-vidék két populációjának elkü-
lönülést mutatta. Ugyanakkor a főkompo-
nens-analízisben az első két tengely mentén 
négy régió differenciálódott egymástól: a 
Dunántúli-középhegység, Északi-középhegy-
ség, Körös-vidék és Beregi-sík + Erdély. Ez a 
két tengely a genetikai variancia 42,9%-át 
magyarázta. 

A kis apollólepke-populációk genetikai 
struktúrája azonban a Bayes-féle klaszterana-
lízisben vált egyértelművé. A genetikai klasz-
terek legvalószínűbb száma kettő volt. A két 
klaszter egyedekben való megoszlása alapján 
három régió rajzolódott ki (2. ábra): az Észa-
ki- és a Dunántúli-középhegység egyedeiben 
az 1. klaszter volt szinte kizárólagosan jelen, a 
Körös-vidéket a 2. klaszter döntő túlsúlya 
jellemezte, míg a Beregi-sík és Erdély-régió-

ban a két klaszter 70–30%-os megoszlást 
mutatott. Megvizsgáltuk azt a lehetőséget is, 
hogy a populációkat három genetikai klaszter 
alkotja, aminek a valószínűsége még szintén 
magas volt. A három klaszter feltételezése a 
differenciálódás mintázatát annyiban tette 
világosabbá, hogy (1) az Északi- és a Dunán-
túli-középhegység populációit különböző 
klaszterek jellemezték; (2) a Beregi-sík és 
Erdély-régióban az Északi-középhegységet 
jellemző 1. klaszter, és a Körös-vidéket alkotó 
3. klaszter keveredését figyeltük meg. Ered-
ményeink jó egyezést mutattak Paolo 
Gratton és munkatársai (2008) tanulmányá-
val, akik a mtDNS-szekvenciaadatok alapján 
azt feltételezték, hogy Közép-Európa keleti 
részét a P. mnemosyne két fő irányból, az Alpok 
DK-i pereme, illetve a Keleti-Kárpátok felől 
népesítette be. Munkájukból kitűnik, hogy 
a Kárpát-medence benépesítésében egyértel-
műen az utóbbi irányból történő volt a 
meghatározó. Ez a genetikai ág is kettős ta-
golódást mutat. Keleti alága a Keleti-Kárpá-
tok felől nyomult be Erdélybe és a Kárpát-
medence keleti területeire, míg a nyugati alág 
a Déli-Kárpátok megkerülésével jutott a 
Kárpát-medence középső és nyugati terüle-

2. ábra • A Bayes-féle klaszteranalízis eredménye: a klaszterek megoszlása az egyedekben •  K: 
klaszterek száma; NR: Északi-khg.; TDR: Dunántúli-khg.; KÖR: Körös-vidék; BER-APU-

CAR: Beregi-sík, Erdélyi-szigethegység, Keleti-Kárpátok

teire, majd ez az alág népesítette be Észak-
Európa jelentős részét is. Az általunk talált 
két genetikai klaszter valószínűleg azonos a 
Gratton és munkatársai által leírt kelet-euró-
pai ág nyugati és keleti alágaival. Ezt a felté-
telezést alátámasztja az is, hogy a középhegy-
ségi populációk (1. klaszter) esetében a Man-
tel-teszt nagyon szoros korrelációt (R=0,524; 
P<0,001) mutatott a genetikai és a földrajzi 
távolságok között, ami egyértelmű bizonyí-
téka annak, hogy ezeknek a populációknak 
a genetikai struktúráját a távolsággal arányos 
izoláció jellemzi. Bár eszerint a Kárpát-me-
dencei P. mnemosyne populációk egy evolú-
ciós egységet alkotnak, a Bayes-féle klaszter-
analízis eredményei alapján elkülönülő há-
rom régiót mindenképpen önálló konzervá-
ciós egységnek kell tekintenünk. 

A szürkés hangyaboglárka 
nedvesréti ökotípusa (Maculinea alcon)

A hangyaboglárkák sajátságos életmenettel 
jellemezhető nappali lepkék. A nőstények 
speciális tápnövényekre rakják petéiket. A 
kikelő hernyók eleinte a tápnövény fejlődő 
magjaival táplálkoznak, majd az éretlen ter-
mésekből kipotyogva várják, hogy különbö-
ző Myrmica-fajok felfedezzék és adoptálják 
őket. Sikeres adoptálás esetén a hernyók a 
specifikus hangyagazdák fészkeibe kerülnek, 
és ott fejlődnek tovább, valamint ott is bábo-
zódnak be. A vizsgálatokban használt szürkés 
hangyaboglárka minták hat földrajzi régió 
(Kiskunság, Mátra, Zempléni-hg., Szatmári-
sík, Beregi-sík és Erdély) kilenc populációjá-
ból származtak. Az enzim polimorfizmust 
386 egyedben, tizenhat lokuszon tanulmányoz-
tuk. A Bayes-féle klaszteranalízisben a klasz-
terek legvalószínűbb száma háromnak adó-
dott. A klaszterek megoszlása alapján három 

„genetikai régió” mutatkozott: Zempléni-hg. 

(3. klaszter: ~70%), Fülesd (Szatmári-sík; 2. 
klaszter: ~70%) és a viszonylag heterogén Kis-
kunság – Mátra – Beregi-sík – Erdély csoport 
(1. klaszter: ~50%). Ha megvizsgáljuk, hogy 
mi kapcsolhatja össze az egyes genetikai régi-
ók populációit, akkor azt tapasztaljuk, hogy 
a fő hangyagazda a különböző „genetikai 
régiók” között eltér: a zempléni M. alcon po-
pulációk elsődlegesen a My. vandelit pa-
razitálják, a fülesdi populáció fő hangyagaz-
dája a My. slovaca, míg a harmadik régióban 
a szürkés hangyaboglárka túlnyomórészt a 
My. scabrinodis fészkekben fejlődik. 

A M. alcon hernyók a hangyagazda fész-
kében kakukkfióka módjára élnek, vagyis 
hangyalárvaként viselkednek. Így a dolgozók 
etetik és gondozzák őket. Ehhez alapvetően 
az szükséges, hogy a hernyók mimikrije (han-
gyalárvák szagának, hangjának utánzása) 
nagyon pontos legyen, vagyis kritikus a loká-
lis adaptáció. Feltételezhetjük tehát, hogy a 
különböző hangyagazdát hasznosító populá-
ciók adaptációja eltérő, azaz közöttük diver-
gens szelekció hatott. Ennek eredménye úgy 
nyilvánul meg, hogy az ilyen hatásnak kitett 
lókuszon a differenciálódás szintje magasabb, 
mint azokon, amelyeken csak véletlen hatá-
sok (genetikai sodródás) ér vényesülnek. Ami-
kor a 16 vizsgált enzimló kusz között olyano-
kat kerestünk, amelyek kiugró differenciáló-
dást mutatnak, azt tapasztaltuk, hogy négy 
lókusz esetében (Acon, Est, Hk és Mdh) a vé-
letlen hatások alapján várhatónál szignifikán-
san (P<0,05) magasabb volt a differenciáló-
dást jellemző érték (fixációs index: FST). Kü-
lönösen figyelemre méltó, hogy a Bayes-féle 
analízisben kimutatott három klaszterben 
ezen a négy lókuszon találtunk klaszterspe ci-
fi kus allélokat. Eredményeink alapján megál-
lapítottuk, hogy a vizsgált M. alcon populá-
ciók egy evolúciós egységet alkottak, ugyan-
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akkor a különböző hangyagazdát használó 
populációk, melyek között genetikai és öko-
lógiai differenciálódást is tapasztaltunk, ön-
álló konzervációs egységeknek tekinthetők. 

Kitekintés

Az egyes fajok genetikai struktúráját számos 
tényező kölcsönhatása alakítja ki. A fajok 
életmenete, szaporodási struktúrája és demo-
gráfiai jellemzői mind meghatározzák a sze-
lekciós folyamatok és a véletlen hatások ge-
netikai következményeit. Az elterjedési terü-
let földrajzi jellemzői, a populációk elterjedé-
si akadályainak helye és hatékonysága pedig 
a génáramlás intenzitását befolyásolják. Eze-
ken a folyamatokon túlmenően a fajok tör-
ténetisége, jégkorszaki refúgiumaik száma és 
helye, valamint a jelenlegi áreájuk kialakulá-
sához vezető benépesedési utak mind hatás-
sal voltak és vannak a genetikai differenciá-
lódás (ESU) és a benépesített élőhelyekhez 
való alkalmazkodás (CU) mintázatára. A 

fenti esettanulmányok is világosan mutatják, 
hogy a fajok genetikai struktúrája nagyon is 
különböző lehet. Ezért a gyakorlati termé-
szetvédelmi munkában különösen fontos, 
hogy a veszélyeztetett fajok védelmére kidol-
gozott programokat populációgenetikai 
vizsgálatok eredményei alapján is megalapo-
zottá tegyék. 

Az eredmények nem születhettek volna meg 
Mester Valéria laboratóriumi munkákban 
nyújtott segítsége nélkül. A minták begyűjté-
sében több kolléga is részt vett: Ilonczai Zoltán, 
Kozma Péter, Peregovits László, dr. Szabó 
Sándor és dr. V. Sipos Julianna. A kutatást a 
MacMan EU FP6 projekt, az NKFP-3 B/ 
023/2004, az OTKA T030528, és K84071 
pályázatok támogatták.

Kulcsszavak: evolúciósan szignifikáns egység, 
konzervációs egység, zanótboglárka, lápi tarka-
lepke, lápi hangyaboglárka, kis apollólepke
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Bevezetés

A nappali lepkék a legnépszerűbb élőlénycso-
portok közé tartoznak. Ennek is köszönhető, 
hogy már a XX. század első felében is több 
genus monografikus feldolgozása megjelent. 
Ezek közé tartozott Lionel G. Higgins (1941) 
Melitaea-katalógusa, amely színes táblákon 
örökítette meg az addig ismert palearktikus 
fajokat. Szintén Higgins volt az első, aki ezen 
belül a phoebe-fajcsoportot definiálta. Geni-
tália- és szárnymorfológiai jellegek alapján 
hét fajt sorolt ebbe a csoportba. Közülük 
legismertebb faj a Melitaea phoebe (Denis & 
Schiffermüller, 1775), amelynek elterjedési 
területe Észak-Afrikától egészen Kelet-Ázsiá-
ig húzódik. A M. sibina Alphéraky, 1881-et 
Közép- és Belső-Ázsia magashegységeiből 
ismerjük. A csoport legnagyobb méretű tag-
ja a M. scotosia Butler, 1878, amely kizárólag 
a Távol-Keleten (Amur-vidék, Mandzsúria, 
Észak-Kína, Korea, Japán) fordul elő. A M. 
aetherie (Hübner, 1826) a Mediterráneum 

nyugati részének lakója, Szicíliában, az Ibéri-
ai-félsziget déli részén és Észak-Afrika nyuga-
ti részein él. Végül ide tartozik még három 
viszonylag szűk elterjedésű faj: a közel-keleti 
M. turkmanica Higgins, 1940, M. consulis 
Wiltshire, 1941 és M. collina Lederer, 1836. 

Az elmúlt évtizedek kutatásai sokat vál-
toztattak a Higgins által fölvázolt képen. 
Kovács Lajos már az 1950-es években rájött 
arra, hogy Magyarországon két eltérő phoebe 
alak található. Ekkor még az átmeneti 
fenotípusú egyedek miatt csak alfaji szintű 
elkülönítésre gondoltak (lásd: Melitaea phoe-
be kovacsi Varga, 1967). A továbbiakban két 
kutatócsoport egymástól függetlenül ismerte 
fel a két, átfedő elterjedésű faj életciklusbeli 
és hernyó-morfológiai különbségeit. Kitűnt, 
hogy míg a M. phoebe elterjedési területének 
klimatikus sajátságai alapján évente egy, illet-
ve két nemzedéket hoz létre (Közép- és Dél-
Európában rendszerint kettőt), addig a „rej-
tett” faj mindenütt, a Mediterráneumtól a 
Kárpát-medencéig, egynemzedékű. Emellett 

Tóth et al. • Egy „rejtett faj”…


