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Az eddig fellelt levél- és hajtásfossziliák
alapján a tiszafa (Taxus baccata L.) már a
tercier geológiai korszakban nagy elterje-
dési területtel rendelkezett Közép-Euró-
pában. A pollenanalitikai vizsgálatok
alapján az utolsó jégkorszak elõtt, mint-
egy 12 000 évvel ezelõtt Közép-Európa
egyes részein pollenmennyisége elérte a
24%-ot (Heinz-Sommer, 1995). Az ele-
gyes tölgyes és a bükk korban a tiszafa
elterjedési területe csökkent, amelyhez a
késõbbi korszakokban az emberi tevé-
kenység is jelentõsen hozzájárult. A 15.
század végén Angliában és Skóciában a
tiszafa, mint az íjkészítés alapanyaga,
szinte teljesen kipusztult, ezért Dél-Né-
metországból és a Kárpátok erdeibõl ex-
portáltak tiszafát az angol íjkészítõk. Az
erdõalakok átalakulása során, melynek
következtében a sarj- és középerdõk he-
lyett a szálerdõk kialakítására törekedtek,
még intenzívebben csökkentette a tiszafa
megmaradását; a tarvágásos üzemmód
elterjedése és a magas vadlétszám pedig
gyakorlatilag megpecsételte a faj sorsát.

A szentgáli tiszafás a magyar közép-
hegység legnyugatibb tagjának, a Ba-
konynak ún. szentgáli hegycsoportján
díszlik. Az itt található közel 14 000 db
tiszafa egyed (Frank, 2003) nemcsak
kultúrtörténeti, erdõgazdálkodás és ter-
mészetvédelmi érték, de vegetáció- és
evolúciótörténeti szempontból is kie-
melkedõ jelentõségû.

Vizsgálataink során a következõ cé-
lokat tûztük ki: (i) egyrészt e ritka, ve-
szélyeztetett fafaj magyarországi legki-
terjedtebb populációjának genetikai
vizsgálatát; (ii) másrészt a Taxus bacca-
ta faj hím- és nõivarú egyedeinek mole-
kuláris szintû megkülönböztetését.

Németországból származó mintákat
is sikerült felhasználnunk és elemez-
nünk, összehasonlítva a különbözõ po-
pulációk és populációkon belüli egye-
dek azonosságát-különbözõségét.

A legelsõ citológiai vizsgálatokat a
Taxus nemzetségben Dark (1932) vé-
gezte el, megállapítva, hogy az európai
tiszafa 2n=24 kromoszómával rendelke-

zik. A kromoszómák nagy része meta-
centrikus, azonban a faj rendelkezik két
szubmetacentrikus komoszómával is
(Bia³ok, 1978); ploiploidia nem ismert
az európai tiszafánál (Thomas–Polwart,
2003). Az 1990-es évektõl kezdve az eu-
rópai tiszafa izoenzim vizsgálatai kerül-
tek a kutatás homlokterébe, ennek ke-
retében Lewandowski és munkatársai
(Lewandowski et al.,1992) 11 enzim 22
lókuszát elemezték, és 11 lókusznál
tudtak polimorfizmust kimutatni. Egy
késõbbi vizsgálatukban – más enzime-
ket vizsgálva – a szerzõk (Lewandows-
ki et al. 1995) az igen magas populáci-
ón belüli genetikai diverzitást a faj két-
lakiságával, a beporzás módjával, a ma-
gas életkorával magyarázták. Hertel és
Kohlstock (1996), valamint Hertel
(1996) elemezték az egyes izoenzimek
lokális elõfordulását Németország
Mecklenburg-Vorpommern tartomá-
nyában lévõ populációkban, és azt álla-
pították meg, hogy egyes lókuszok túl-
nyomó részben csak a tartomány belse-
jében, míg mások inkább a tengerparti
részeken dominálnak.

A RAPD (Random Amlified Polymor-
phic DNA: módszer elõnye, hogy nem
igényli a templát DNS szekvencia isme-
retét, ng nagyságrendû DNS mennyiség
elegendõ a vizsgálatokhoz, rendszerint
nagyfokú polimorfizmust mutat. Hátrá-
nya, hogy az eredmények reprodukál-
hatósága függ a kísérleti paraméterek-
tõl, a DNS tisztaságára és minõségére
érzékeny, és általában domináns mark-
er. Polimorf mintázat esetén a különb-
séget jelentõ fragmentumok a gélbõl ki-
vághatóak, a DNS molekula tisztítása
után a fragmentum plazmidba ligálható
és a plazmidra specifikus primerekkel
szekvenálható. A szekvencia alapján a
fragmentumra specifikus primerek ter-
vezhetõk, ezek az ún. SCAR (Sequence
Characterized Amplified Regions) pri-
merek jól reprodukálható eredménye-
ket adnak, másrészt akár kodominán-
sak is lehetnek (Kiss, 2005).

A Random Amplified Polymorphism
DNA technika kifejlesztése után megin-
dult az erdei fás növények, többek kö-
zött a tiszafa populációk RAPD vizsgála-
ta. Collins és munkatársai (Collins et al.,
2003) három tiszafa faj és hibridjeik
RAPD és cpDNS elemzését végezték el,
melynek során fõkomponens analízis

(Principal Component Analysis, PCA)
segítségével el tudták különíteni az
egyes fajokat és hibridjeiket.

Hilfiker és munkatársai (Hilfiker et
al, 2004a, 2004b) voltak az elsõk, akik a
tiszafa RAPD markerrel történõ vizsgá-
latához az AMOVA (Analysis of Molcu-
lar Variance) statisztikai kiértékelést is
felhasználták.

A RAPD-mintázatok kiértékelése so-
rán a változókat az egyes oligonuk-
leotid primerekkel megbízhatóan
amplifikált fragmentumok jelentik, az
objektumokat pedig a vizsgált egyedek.
Az egyezéseket és a közös hiányt azo-
nos módon tekintetbe vevõ függvények
közül a leggyakrabban az euklideszi sa-
játságúakat alkalmazzák, úgy mint az
egyezési koefficienst, az euklideszi tá-
volságot, a Rogers-Tanimoto koeffici-
enst és a PHI korrelációs koefficienst. A
közös hiányokat figyelmen kívül hagyó
koefficiensek közül leginkább a Jac-
card-index és a Sorensen-Dice-index
szerepel, melynek felhasználásával
konstruálta meg Nei és Li (1979) az
elsõsorban RFLP-, de újabban RAPD
elemzéseknél is alkalmazott genetikai
hasonlósági indexét (Hajósné, 1999): 

, ahol

Nij: a mindkét típus mintázatában
megtalálható fragmentumok száma, 

Nij+Nj: pedig az egyes típusokban
megtalálható fragmentumok számának
összege.

Míg a kodomináns biokémiai és ge-
netikai markerek (izoenzim, RFLP,
mikroszatellit) esetében az egyedek
pontos genotípusának meghatározása
lehetséges, s így a populáció paraméte-
rek megfelelõ pontossággal becsül-
hetõk, a RAPD esetében erõs korláto-
zást jelent a lókuszok dominanciája, s
emiatt egyes lókuszokon a minta vari-
anciája növekszik, a genotípus-gyakori-
ságok, a populáción belüli és a populá-
ciók közötti heterozigótaság stb. becs-
lése bizonytalan lesz. Torzul, hiszen a
recesszív (a) allél, vagyis a PCR-rel frag-
mentumot nem eredményezõ allél gya-
korisága csupán a fragmentumot nem
amplifikáló egyedek, az ún. nulla allél-
ra homozigóták gyakoriságából indi-
rekt módon adható meg, ennek az allél-
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1 A cikk Dr. Frank Norbert (2006): A szentgáli
tiszafás populációgenetikai vizsgálata RAPD
markerrel címmel elkészített és a Szent Ist-
ván Egyetem Mezõgazdasági és Környezet-
tudományi Kar, Genetikai Tanszékén elké-
szített és megvédett szakdolgozatának rövi-
dített, átszerkesztett változata.

A szentgáli tiszafás populációgenetikai
vizsgálata RAPD markerrel1
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nek a gyakoriságát alulbecsüljük. Lynch
és Miligan (1994) kidolgozta azokat a
lépéseket és mintavételi feltételeket,
amelyek segítségével a torzítás minima-
lizálható.

A recesszív, ún. nulla allél gyakorisá-
gának becslése megfelelõ pontosságú,
ha a 

korrekciót alkalmazzuk, ahol
Varx (x) = x(1–x)/N, a null-homozi-

góták gyakoriságának (x) mintavételi
varianciája és N a vizsgált egyedszám.
Ha azonban a null-allél ritka (x<0,1),
még mindig bizonyos fokig torz a becs-
lés. A torzítás kiküszöbölhetõ a minta-
szám növelésével: ha a null-homozigó-
ták várható száma Nq2>3, a becslés gya-
korlatilag nem torzul. A becsléseket
azokra a fragmentumokra érdemes ala-
pozni, amelyeknek a megfigyelt gyako-
risága kisebb, mint 1-(3/N). 

Szentgál 21/A erdõrészletben 3. áb-
ra) 2003 tavaszán két 50x50 méteres
mintaterületet jelöltünk ki, ahol az
egyedek ivarmeghatározása [I. mintate-
rület 33 egyed (13   és 20   ), II. mintate-
rület 21 egyed (5  , 16   )] és sorszámo-
zása után a további magtermésbecslési
vizsgálatokhoz rendszeresen feljegy-
zésre került a virágzás és a termés
mennyisége. A mintahajtásokat 2005.
év május végén gyûjtöttük be a
mintaterületekrõl, és -70 °C-on tároltuk
a DNS izolálásig. 

A Németországból származó hajtáso-
kat légmentes nejlonzacskókba helyez-
ték, és postai úton juttatták el Magyaror-
szágra. A külföldi populációk termõhe-
lyi adatait az 1. táblázat tartalmazza.

A DNS izolálásához mintánként 100
mg tûlevelet használtunk fel, melybõl a
DNS-t a dörzsmozsárban folyékony nit-
rogénnel történõ elporítás után DNeasy
Plant Mini Kit (Qiagen) alkalmazásával

a gyártó elõírásai szerint (Qiagen,
2003) vontuk ki és tisztítottuk. A
DNS koncentrációját NanoDrop
spektrofotométerrel mértük.

A megfelelõ primer kiválasztásá-
hoz elõzetesen a következõ prime-
reket (OPERON) teszteltük:
OPA03, OPA04, OPA07, OPA08,
OPA10, OPA12, OPA15, OPA16,
OPA18, OPA20, OPD05, OPG02,
OPG03, OPG04, OPG05, OPG06,
OPG07, OPG09, OPG12, OPG13,
OPG14, OPG15, OPG17, OPG18,
OPG19, OPB13, OPB16, OPP08.

A PCR termékeket 1%-os agaróz
gélen (1xTAE puffer) választottuk
el, amelyhez 1,8 µl/100 ml (10
mg/ml koncentrációjú) etídiumbro-
midot adagoltunk. Az elektro-
forézist BioRad készülékben (Wide
Mini SubCell) 1xTAE pufferben vé-
geztük.

Az agaróz gélen futtatott PCR termé-
kek dokumentálása az AlphaEase®FC
(Alpha Innotech, San Leandro, Kanada)
programjával történt, ennek során az
egyértelmûen látható, 200-2000 bp tar-
tományban lévõ fragmentumokat 1/0
(jelenlét/hiány) értékeltük. Polimorfnak
tekintettük azok a fragmentumok, me-
lyek nem minden egyes vizsgált egyed-
ben fordulnak elõ.

A dendrogram vizsgálata alapján az
alábbi következtetések vonhatók le: (i)
a magyarországi (Szentgál) minták
RAPD markerrel készült mintázata igen
hasonló; (ii) a paterzelli populációból
származó minták is nagyfokú hasonló-

ságot mutatnak egymáshoz; (iii) az 5.
„populáció” jelentõs távolsága nem a
termõhelyi okok következménye, ha-
nem sokkal inkább a minta egyedülisé-
ge miatt alakult ki; (iv) figyelemre mél-
tó, hogy a 6. populáció (Balder-
schwang) jobban hasonlít a magyaror-
szági mintákra, mint a németországia-
kéra.

A POPGENE 1.31 programmal kiszá-
mított Nei-féle (1917, 1978) genetikai
identítás (azonosság) értékei az 2. táb-
lázatban láthatók.

A táblázatból jól látható, hogy a leg-
nagyobb genetikai azonossággal a
Szentgál I. és Szentgál II. mintaterületek
rendelkeznek. A nagy identitási index
(0,93) a két populáció azonosságát mu-
tatja. Feltûnõ, hogy a szentgáli terüle-
tekhez a Balderschwangból származó
minták milyen nagyfokú azonosságot
mutatnak. Az unterhaldeni minták ese-
tében az eredmény nem reprezentatív
az alacsony mintaszám miatt.

Az Arlequin 3.0 programmal elvég-
zett AMOVA vizsgálattal (3. táblázat) az
54 mintából álló hat populációt (Szent-
gál II., Szentgál I., Parzell I., Parzell II.,
Unterhalden, Balderschwang) két cso-
portba (hazai, németországi) soroltuk.

PILINSZKY KATALIN, DR. HESZKY LÁSZLÓ

1. táblázat: Németországi minták származási helyei

1. ábra: Polimorf mintázat az OPD05 primer alkalmazásánál

2. ábra: Populáció távolságok dendrogramja
1. Szentgál II. mintaterület
2. Szentgál I. mintaterület
6. Balderschwang (Németország)
3. Paterzell I. (Németroszág)
4. Paterzell II. (Németország)
5. Unterhalden (Németország)
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Mint ahogy az a 3. táblázat adataiból
jól látható a genetikai variancia 80,7%-a
a populációkon belüli varianciára vezet-
hetõ vissza. Viszonylag nagy (5,5%) a
csoportok közötti variancia is, mely a
magyarországi és a németországi min-
tacsoportok különbözõségét igen jól
prezentálja. Az egyes csoportokon be-
lüli populációk közötti variancia alacso-
nyabb értéke (13,8%) a po-
pulációk viszonylagos ha-
sonlóságára utal.

A Lych és Miligan (1994)
allélgyakoriság-becslése
alapján az egyes populációk
között a genetikai távolságok
adatait a 4. táblázat szemlél-
teti.

A két magyarországi min-
taterület közötti genetikai tá-
volság a legkisebb (0,074),
ami a földrajzi közelség miatt érthetõ,
ezzel szemben az unterhaldeni minta
viszonylag nagy genetikai távolságérté-
kei (0,27-0,40) valószínûleg a minta-
szám alacsony volta miatt alakulhattak
ki. 

A két magyar, valamint a négy né-

metországi populáció adatait egy-egy
csoportba sorolva elkészítettük a két
csoport populáció-genetikai összeha-
sonlító táblázatát (5. táblázat).

A táblázati adatait vizsgálva az alábbi
következtetéseket tehetjük:

– A polimorf lókuszok aránya a ma-
gyarországi minták esetében igen jelen-
tõs (92,3%);

– A németországi minták esetén szá-
mított viszonylag alacsonyabb polimorf
lókusz arány (75,0%) megítélésében fi-
gyelembe kell venni, hogy a mintaszám
jóval kisebb (42,1%) volt. Több minta
esetén valószínûleg jelentõsen növeke-
dett volna a polimorf lókuszok aránya a

németországi minták-
nál is;

– A haza minták
alapján számított tel-
jes géndiverzitás érté-
ke (0,36±0,02) jóval
nagyobb, mint a né-
metországi populáci-
ók adataiból számí-
tott érték (0,26±0,04);

– A németországi
minták csoporton be-

lüli géndiverzitása (0,1146±0,0111) a
csoportot alkotó kis elemszámra ve-
zethetõ vissza.

– A populációk közötti differenci-
áltság mértéke (GST) a németországi
minták esetében igen nagy, mely
nagymértékû izolációra utalna, ha a
vizsgálathoz elegendõ mintát sikerült
volna beszerezni.

– A migrációs ráta becslése alapján
látható, hogy a hazai populációk kö-

zötti érték (6,96) jóval magasabb, mint a
külföldi populációké. 

A vizsgálatok megkezdésekor azt a
cél is kitûztük, hogy a hím- és nõivarú
egyedek molekuláris elkülönítésére al-
kalmas szekvenciákat keresünk, és
SCAR (Sequence Characterized Ampli-
fied Region) primereket tervezünk. A
vizsgálatokhoz felhasznált 28 primer

közül az OPA10, OPA15 és OPA16 pri-
merekkel kapott mintázatot a 3. ábrán
mutatjuk be.

A Taxus baccata hím- és nõivarú min-
táin az OPD05-ös primerrel kaptunk
olyan polimorf fragmentumokat, amelyek
SCAR primer tervezésére ígéretesnek lát-

szanak. A 4. ábrán eze-
ket nyíllal jelöltük. A
fragmentumokat a gél-
bõl kivágtuk és
szekvenálásuk folya-
matban van. További
vizsgálatokkal dönt-
hetõ el, hogy sikerül-e
ivarspecifikus marke-
reket azonosítanunk a
szekvenciák alapján
tervezett primerekkel.

2. táblázat: Nei-féle (1972, 1978) genetikai identitási értékek

4. táblázat: Populációk genetikai távolságai

3. táblázat: AMOVA értékelés paraméterei

5. táblázat: Hazai- és németországi tiszafa-populációk legfontosabb paraméterei
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Ebben az évben tovább folytatjuk az
összehasonlító vizsgálatok más marker-
rendszerek tesztelésével, beleértve a faj
kloroplasztisz DNS-szekvenciáján ala-
puló markereket is.

A vizsgálatokhoz és a szakdolgozat

elkészítéséhez nyújtott segítségért külön
köszönet illeti Kulcsár Zsolt vezérigazga-
tó urat és a VERGA Zrt. munkatársait.

(A szakdolgozat készítõje a cikkben
hivatkozott irodalmat kérésre szívesen
rendelkezésre bocsátja.)

3. ábra: Primerek tesztelése a hím- és nôivarú mintákon

4. ábra: Szekvenálásra kivágott fragmentumok

Már a régi görögök is foglalkoztak a
földterületek minõsítésével, hasznosítá-
sával. Pontosan tudták, melyik terület
mire való. 

Nekünk nem kell az ilyen messze
múltba elmennünk, csak II. József koráig.
Õ, amikor feltérképezte az országot, nem
gondolt olyan mûvelési (vagy inkább
„mûveletlenségi”) ágakra, mint a parlag,
gyomtenger, bozót. Nincs ma könnyû
helyzetben az a földnyilvántartással fog-
lalkozó szakember, aki egy elhanyagolt
területet, egy mûvelésével felhagyott
szántót talál. A természetnek megvan az a
csodálatos, ám közismert tulajdonsága,
hogy semmit nem hagy üresen. Az ilyen
területet ellepik a gyomok, esetenkint a
parlagfû vagy a japán keserûfû,
felverõdik rajta a bozót. Ilyenkor – jobb
híján – a legelõ mûvelési ágat adja neki.
Ámbár a galagonya, kökény, csipkerózsa,
mogyoró, boróka, som bozótot akár gyü-
mölcsösnek is minõsíthetné.

Az élet az utóbbi évtizedekben ala-
posan átrendezte a mûvelési ágakat. A
gazdasági helyzet, az új technológiák

egymagukban is sok változást hoztak.
De ezek nélkül is van ok a változásra.
Az évszázadokon át végzett szántás-ve-
tés, talajmûvelés, a legelõ állatok tapo-
sása oly mértékben lepusztította, meg-
vékonyította a meredekek termõtalaját,
hogy azok mûvelése már nem gazdasá-
gos. (A tokaji Kopaszhegy nem azért
maradt parlagon a filoxéravész után,
mert az õseink lusták lettek volna, ha-
nem, mert a termõréteg jelentõs része
már a hegy lábánál lévõ árkokat, pata-
kokat töltötte fel, ha még nem is jutott
le a Tiszába.) A vízjárásos rétek, tocso-
gók egy része is kihasználatlan marad.
A kézi kaszálás jórészt „kiment a divat-
ból”, a jószágot pedig nem lehet rájuk
hajtani a zárvány voltuk miatt.

Immár másfél évszázada kiváló dom-
borzati térképeink vannak. Kár, hogy a
földnyilvántartók ennek nem igyekeztek
hasznát venni. Pedig a földek égtájak sze-
rinti kitettsége, lejtése sokkal többet elárul
a használhatóságukról, értékükrõl, mint
az egyébként is elavult aranykorona.

Mára minden hatósági beavatkozás

nélkül kialakult, hogy milyen lejtésû te-
rületeket nem érdemes, nem szabad
szántani, talajukat megbolygatni. Med-
dig érdemes felmenni a domboldalon a
legelõ jószággal és meddig nem. A sza-
bályozásnak legfeljebb annyira kell ser-
kenteni ezt a folyamatot, hogy ne kap-
jon támogatást a terület olyan haszná-
latra, amire az nem alkalmas.

Az ilyen elhagyott területeken néha
különleges, értékes növénytakaró ala-
kul ki, amely megérdemli a (természet-
) védelmet. Ezek nagysága természete-
sen csak töredéke a sok ezer hektárnak.

Mindebbõl az következik, hogy a
fenti területek hasznosítása az erdõvel
kívánatos. Itt nem is a megtermelt fatö-
meg értéke a fontos, hanem, hogy hely-
ben tartsuk a termõtalajt, az lemosódva
ne töltse fel az árkokat, patakmedreket.
Az erdõ csökkentse a lefolyó víz
mennyiségét, sebességét, mérsékelje az
árvízi csúcsokat. A tájképi, környezet
hatása, a foglalkoztatás fellendítése már
csak „ráadás”.

A vízjárta rétek mint vizes élõhelyek ál-
talában erõs védelmet élveznek. Örven-
detesen megfigyelhetõ az erdõ terjesz-
kedése a meredek parlagterületeken is.
Ott elõször egy pionír erdõ jelenik meg,
de az iszalag is bemutatja a „tudomá-
nyát”, hogy a legígéretesebben induló
erdõt is képes tönkretenni. Reméljük, a
Natúra-rendelet nem tilalmazza a Ter-
mészet ilyen irányú ténykedését. És a
földek gazdáit sem korlátozza, hogy ezt
a fázist kihagyva, „átugorva”, elõsegít-
sék az ott hajdan volt értékes erdõ ki-
alakulását, visszatelepülését.

Szerencsére bõven van lehetõségünk
az õshonos fafajokból álló, a természe-
teshez közeli erdõállományok telepíté-
sére, De nem lenne helyes más fafajo-
kat kizárni e munkából. (Nem tartható
például az a felfogás, hogy szeretjük az
akácmézet, de nem szeretjük az akácfát.
Jól esik olcsón megvenni a Kárpátok-
ban kivágott fenyõfát, de „kapcsolt áru-
ként” kapjuk vele az egyre nagyobb ár-
vizeket a nyakunkba.)

Parlagterületeink sok ezer hektárja
az északi dombvidékeinken található,
nagyjából Ipolytarnóctól Telkibányáig,
10-40 kilométer széles sávban. Az itteni
erdõtelepítési kedvet fékezi ugyan az
Ózd környéki „szociális” erdõirtás, vala-
mint, azok a vadászati körülmények,
amik miatt kerítés védelme nélkül az
erdõsítés immár lehetetlen. Mindezek
ellenére sem lenne helyénvaló a teljes
tétlenkedésünk.

Reményfy László  
ny. erdõmérnök

Már a régi görögök…


