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1. BEVEZETÉS 

A Balkán-félsziget Európa egyik legfontosabb biodiverzitási forrópontja (Griffiths et 

al. 2004). Földtörténetét, természetföldrajzát és klímáját tekintve a Palearktisz egyik 

legérdekesebb területe, mindemellett faunájának eredete erősen vitatott. A 

faunagenezis bizonytalansága abból adódik, hogy a különböző taxonómiai 

csoportokról eltérő mennyiségű információval rendelkezünk. A jól terjedő rovarok, ill. 

a gerincesek, mint például a madarak és emlősök elég jól ismertek. Mindez viszont 

nem mondható el a talaj mezo-, makro- és megafaunájáról, melyeknek nem csak 

összetételét, hanem eredetét sem ismerjük eléggé. 

A negyedidőszaki jégkorszak utolsó periódusában a Balkán refugiális 

területként szolgált, döntő szerepe volt Közép- és Kelet-Európa újranépesítésében 

(Taberlet et al. 1998). A Kárpát-medence benépesítése alapvetően két útvonalon 

történt: a dunántúli területeket Nyugat-balkáni (illír) elemek, az Északi-

középhegységet és az Észak-Alföldet Kelet-balkáni (dácikus, mőziai) elemek foglalták 

el (Mahunka 1993). Ezek az ismeretek azonban csak jól terjedő taxonokra 

vonatkoznak. A talajfauna néhány csoportja nem mutatja ezeket a posztglaciális 

migrációs mintázatokat. Esetükben a posztglaciális rekolonizációs elmélet félrevezető, 

ugyanakkor előfordul hasonló elterjedési típus talajállatok és jól terjedő rovarok esetén 

is. Ilyen például a földigiliszták egyik jellegzetes chorotípusa, a transzégei elterjedés, 

mely hasonló a lepkék pontomediterrán elterjedési típusához (Varga 1977). De ez csak 

látszólagos egyezés, az alapfolyamatok eltérőek és a Mediterráneum összetett 

lemeztektonikai történetéhez köthetőek. 

A krétában Afrika és Európa ütközése miatt az óceáni medence elkezdett 

megemelkedni, melynek hatására számos kisebb lemez jött létre a Tethys-óceánban. 

(Çiplak et al. 2010). A Kelet-Mediterrán régió folyamatos emelkedése egy viszonylag 

nagy földtömeget hozott létre az oligocénben és a korai miocénben. Az Égeida 

lemezek a miocénben többször is összeköttetésbe kerültek majd elváltak a 

kontinensektől, illetve északi és déli részre válásukat követően is újra összeköttetésbe 

kerültek egymással mind a tercier végén, mint pedig a negyedidőszakban. 

A Déli-Égeidák (a mai Anatólia és Levante) eredetileg 6 különálló lemezből 

állnak, melyek kb. 30M éve olvadtak össze (Pavlíček et al. 2010). Az Arab lemez a 

levantei régión keresztül kapcsolódott a Kelet-Taurusz blokkhoz az oligocénban, 

mindemellett a Torosz-hegység kiemelkedése ténylegesen elzárta Levantét a Kelet-

Taurusztól. 

A három nagyobb mediterrán sziget közül Kréta vált le elsőnek (11M éve) 

(Steininger & Rögl 1984). Rodosz Kis-Ázsia része volt a miocénben és a késő 

pliocénben szeparálódott. Ciprus a miocénben emelkedett ki és a Messinai időszakban 

valószínűleg kapcsolatban állt a kontinenssel (Szíria, Törökország) több, ma 

alásüllyedt földhídon keresztül. 



3 
 

A Kelet-Mediterráneum összetett geológiai története számos vikariáns elválási 

és/vagy diszperziós eseményt okozott az ősi biótában. Ezek a folyamatok a különböző 

csoportok eltérő diszperziós képességétől és speciációs rátájától függően különféle 

elterjedési mintázatokat hoztak létre. Bizonyos taxonok elterjedésének megértésében 

jelentkező nehézségek abból adódnak, hogy gyakran ellentmondó elterjedési 

mintázatot mutatnak vagy eléggé alulkutatottak. Ez különösen elmondható a 

földigiliszta faunára, mely nagyrészt ismeretlen az anatóliai régiót illetően és a 

Balkánon is akadnak még üres foltok. 

A Kelet-Mediterráneum földigiliszta faunájának analízisekor Pavlíček et al. 

(2010) arra a következtetésre jutott, hogy a terület giliszta faunája a Torosz-Menderez 

blokkról eredeztethető. A Spermophorodrilus, Eophila és Cernosvitovia genuszok 

jelenléte egy egyedülálló és ősi földigiliszta fauna gyűjtőhelyévé teszi ezt az egységet, 

melyhez modern genuszokhoz tartozó endemikus fajok társulnak (Aporrectodea, 

Dendrobaena). Ez a forgatókönyv azért lehetséges, mert a fauna akkor alakulhatott ki, 

mikor a Torosz-Menderez blokk az Északi-Égeidák (a mai Balkán) része volt. Ez 

magyarázhatja a Spermophorodrilus (különböző fajok a TM blokkon és a Balkánon) 

és Dendrobaena (testvérfajok a Balkánon és a TM blokkon, mint például D. attemsi és 

D. decipiens) genusz jelenlétét. Ha mindez igaz, Anatólia későbbi formálódása 

lehetőséget adott a TM blokk taxonjainak szétterjedésére. Egyértelmű tehát, hogy a 

Kelet-Mediterráneum földigiliszta faunája nem homogén és további vizsgálata segíthet 

megérteni a terület biogeográfiai történetét. 

 

2. CÉLKITŰZÉSEK 

Munkám során a konkrét célkitűzéseim a következőek voltak: 

1. A Balkán, Anatólia és Levante eddig feltáratlan területeinek intenzív kutatása.  

Az adott régiókról, sőt a régiókon belüli kisebb területekről, országokról eltérő 

mennyiségű információval rendelkezünk, így feltárásuk alapvető fontossággal bír.  

 

2. Kérdéses fajok, fajcsoportok integratív taxonómiai vizsgálata.  

Bizonyos esetekben a klasszikus morfológiai alapú megközelítés nem elégséges az 

adott taxonok értelmezéséhez, így az integratív taxonómiai vizsgálatot (Dayrat 2005) 

kell segítségül hívnunk. Esetünkben ez a morfológiai ismeretek DNS szekvenciák 

elemzésével való kiegészítését jelenti. A citokróm c oxidáz I (COI) egyrészt barcoding 

szekvencia, másfelől pedig közelrokon fajok, alfajok rokonsági kapcsolatait is fel 

tudjuk térképezni a segítségével (Hebert et al. 2003). A 16S rDNS genusz szinten 

adhat jó felbontást (Pop et al. 2007), míg a nukleáris ITS2 régió használata csak 

manapság kezd terjedni a földigiliszta taxonómiában (Shekhovtsov et al. 2014). 

Mindezek alapján egy alapos morfológiai vizsgálattal párhuzamosan tervezem a 
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balkáni Eisenia fajok rokonsági kapcsolatainak feltérképezését a COI szekvenciák 

felhsználásával, valamint a Dendrobaena byblica (Rosa, 1893) fajcsoport és a D. 

veneta (Rosa, 1886) molekuláris filogenetikai rekonstrukcióját, előbbi esetén a COI-

16S rDNS-ITS2, utóbbinál pedig a COI-16S rDNS szekvenciák használatával. 

 

3. A Kelet-mediterrán földigiliszta fauna kialakulásának rekonstruálása 

molekuláris módszerekkel a terület földtörténete alapján.  

A vizsgált területen szélesebben elterjedt fajoknál – a D. byblica, D. veneta, illetve a 

D. pentheri (Rosa, 1905) – a COI és 16S rDNS szekvenciák felhasználásával 

megbecsüljük az elválási időket, majd a kapott eredményeket földrajzi kontextusba 

helyezve értelmezzük. 

 

3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1 GYŰJTÉS ÉS HATÁROZÁS 

A földigiliszta példányokat a Balkánról, a görög szigetekről és Ciprusról, Anatóliából, 

valamint a levantei régióból gyűjtöttük. A gyűjtéshez a formalinos kiűzés módszerét 

használtuk (Raw 1959), melyet ásással és egyeléssel egészítettünk ki. Az egyedek 

elölése és tartósítása 96%-os etanolban történt, majd 75%-os etanolba téve a Magyar 

Természettudományi Múzeum Talajzoológiai gyűjteményében kerültek elhelyezésre. 

A taxonómiailag fontos egyedeket 96%-os etanolban tettük el. 

A határozás Csuzdi & Zicsi (2003) és Mršić (1991) nyomán történt, a 

klasszikus morfológiai bélyegek alapján. Az alkalmazott nomenklatúra Csuzdi (2012) 

online adatbázisát követi. 

Az ivari serték vizsgálatához Hitachi SN-2600N típusú pásztázó 

elektronmikroszkópot használtunk. Vizsgálat előtt a sertéket dupla oldalú szénszál 

használatával alumínium talpra ragasztottuk és arany-palládium réteggel vontuk be. 

 

3.2 MOLEKULÁRIS VIZSGÁLATOK 

3.2.1 DNS izolálás és szekvenálás 

A DNS izolálás és szekvenálás a Magyar Természettudományi Múzeum Molekuláris 

Laboratóriumában történt, melyhez a bőrizomtömlő egy darabját vágtuk ki és 

tisztítottuk meg. A DNS izolálásához a QIAamp DNA Micro Kitet (Qiagen) 

használták, a gyártó leírása alapján. 

A balkáni Eisenia fajok esetén a citokróm c oxidáz 1 (COI) génszakasz; a D. 

byblica fajcsoportnál a COI, a 16S rDNS és az ITS2 szakaszok; a D. veneta és a D. 

pentheri esetén pedig a COI és a 16S rDNS szakaszok kerültek felszaporításra. A PCR 
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termékek tisztítása a High Pure PCR Product Purification Kittel (Roche) történt. A 

szekvenáló reakcióhoz a BigDye Terminator v.3.1. Cycle Sequencing Kitet használták, 

a termékek egy ABI 3130 genetikai analizátoron futottak végig. A kinyert szekvenciák 

szerkesztése a MEGA V6.0 (Tamura et al. 2013) programmal történt, ezt követően 

pedig a GenBank adatbázissal (Benson et al. 2008) kerültek összehasonlításra, a 

Blastn algoritmus (Altschul et al. 1997) segítségével. 

 

3.2.2 Filogenetikai rekonstrukció 

A szekvenciák illesztéséhez a ClustalW (Thompson et al. 1994) és a a MAFFT v7.0 

online verzióját (Katoh & Standley 2013) használtuk, aztán kézileg korrigáltunk. 

A balkáni Eisenia fajok rokonsági kapcsolatainak feltérképezéséhez összesen 

14 COI szekvenciát vizsgáltunk, a MEGA V6.0 szoftvert használtuk az elemzéshez. 

A D. byblica fajcsoportnál és a D. veneta fajnál partícionált Bayes-analízist 

végeztünk a COI-16S rDNS-ITS2 ill. COI-16S rDNS szekvenciákkal, mintegy 41 és 

23 egyed felhasználásával. A MrBayes 3.2 (Ronquist et al. 2011) programot 

használtuk. A megjelenítés a FigTree 1.4.0 (Rambaut 2012) programmal történt. 

A genetikai távolságokat a COI szakaszokra számoltuk Kimura 2-paraméteres 

modellje alapján, a MEGA V6.0 szoftverrel. A SplitsTree4 V4.13.1 (Huson & Bryant 

2006) programmal vizualizáltuk a távolságokat. 

Az elválási idők becslését a D. byblica, a D. veneta és a D. pentheri (Rosa, 

1905) fajokon végeztük, ehhez a BEAST v1.8.0 (Drummond & Rambaut 2007) 

programcsomagot használtuk. Partícionált Bayes-analízist végeztünk a 16S rDNS és a 

COI szekvenciák felhasználásával. A „random lokális óra” módszert alkalmaztuk az 

alábbi szubsztitúciós rátákkal: COI: 1,82%; 16S rDNS: 1,12% (Pérez-Losada et al. 

2011). A FigTree 1.4.0 programot használtuk a megjelenítéshez. 

 

4. EREDMÉNYEK 

4.1 FILOGENETIKAI REKONSTRUKCIÓ 

4.1.1 A balkáni Eisenia fajok rokonsági kapcsolatainak feltárása 

Eredményeink alapján a balkáni elterjedésű Eisenia ebneri (Michaelsen, 1914) 

fajcsoport markánsan elkülönül a többi, főleg közép-európai, ill. szélesebb elterjedésű 

Eisenia fajtól. Mindezt a pigmentáció hiánya, valamint az ivari serték struktúrája is 

alátámasztja. Míg az Eisenia fajok általánosságban háromszög keresztmetszetű ivari 

sertékkel rendelkeznek, az E. ebneri csoport tagjainál jellegzetesen négyszög alakú e 

serték keresztmetszete, ezzel pedig a kaukázusi Dendrodriloides fajokra hasonlítanak. 
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Mindenképpen szükségünk lenne a Kaukázusból származó DNS mintákra ahhoz, hogy 

egyértelműen dönthessünk erről a lehetséges kapcsolatról. 

Az albániai E. muranyii Szederjesi & Csuzdi, 2015 ugyanakkor a közép-európai 

E. lucens (Waga, 1857) fajhoz áll legközelebb; ezt számos karakter – az ivari serték 

háromszöges keresztmetszete, a nyereg hasonló pozíciója – támogatja, ugyanakkor 

különbségek mutatkoznak a pigmentáció hiányában és a mészmirigy-kiöblösödés 

jelenlétében. 

 

4.1.2 A Dendrobaena byblica (Rosa, 1893) fajcsoport integratív taxonómiai 

vizsgálata 

A D. byblica fajkomplex két markánsan elváló, genetikailag is távol álló csoportra 

különül, melyet morfológiai és elterjedésbeli különbségek is alátámasztanak. Az egyik 

csoportot a „klasszikus”, vagyis az eredeti leírással megegyező, cirkum-mediterrán 

elterjedésű D. byblica egyedek alkotják. Hozzájuk egy, a törökországi Istranca-

hegységből származó Dendrobaena faj és a grúziai D. cf. daghestanensis (Michaelsen, 

1910) áll legközelebb. A D. byblica fajon belül sikerült kimutatnunk egy kriptikus 

levantei és égei vonalat. 

A másik csoport jóval diverzebb. Az egyik alcsoportot a Fitzingeria loebli 

Zicsi, 1985 alkotja két olyan albániai Dendrobaena egyeddel, amelyeket korábban D. 

ganglbaueri-ként határoztunk, azonban az alapos morfológiai vizsgálatok felfedték, 

hogy valójában két eddig ismeretlen fajról van szó. 

A másik alcsoportban szünapomorfiaként jelenik meg a mészmirigy-

kiöblösödés. A korábbi Fitzingeria platyura alfajok, a D. ganglbaueri egyedek, a F. 

annectens, a D. byblica olympiaca alfaja és olyan korábban D. byblica-nak gondolt 

romániai egyedek tartoznak ide, melyekről a kombinált filogenetikai és morfológiai 

vizsgálat kimutatta, hogy két új fajról van szó. 

A D. byblica olympiaca tehát távol áll a D. byblica-tól, így faji rangra emelése 

indokolt. A Fitzingeria fajok különböző helyzete pedig igazolja a genusz polifiletikus 

jellegét, valamint a hátratolódott hímivarnyílás homoplázikus mivoltát. Így egyrészt 

indokoltnak mutatkozik a Fitzingeria fajok Dendrobaena genuszba sorolása, ugyanígy 

pedig a korábbi platyura alfajok között tapasztalt morfológiai különbség és a genetikai 

távolság is indokolja a faji rangra emelésüket. 

 

4.1.3 A Dendrobaena veneta (Rosa, 1883) integratív taxonómiai vizsgálata 

Eredményeink szerint a D. veneta két csoportra válik szét, melyet morfológiai és 

elterjedésbeli különbségek is támogatnak. Az északi csoport jellegzetes csíkos 

pigmentációval rendelkezik. Észak-törökországi, valamint a komposztálás céljából 
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széles körben széthurcolt egyedek tartoznak ide, nagyon csekély közöttük a genetikai 

különbség.  

A déli csoport tagjai csak enyhe rózsaszínes színezettel bírnak; Észak-

Mezopotámiától Levantén és Cipruson át Krétáig elterjedtek. 

 

4.2 TAXONÓMIA ÉS FAUNISZTIKA 

E munka keretében közöljük le első ízben az összesített Balkán–Anatólia–Levante 

fajlistát, mely 224 fajt ill. alfajt tartalmaz. Mindezek közül 217 taxon a Holarktiszban 

domináns Lumbricidae családba tartozik. Az Acanthodrilidae három, a 

Megascolecidae kettő, az Ocnerodrilidae és Criodrilidae családok pedig egy-egy fajjal 

képviseltetik magukat. A nagyobb földrajzi egységeket tekintve a Balkánról 162, 

Anatóliából 79, Levantéből 41, Ciprusról pedig 21 fajt ill. alfajt ismerünk. Összesen 

tizenegy tudományra új fajt írtunk le a vizsgált területekről: a Dendrobaena retrosella 

Szederjesi & Csuzdi, 2012 és az Eisenia oreophila Szederjesi & Csuzdi, 2012 

Görögországból; a D. luraensis Szederjesi & Csuzdi, 2012, Octodrilus albanicus 

Szederjesi & Csuzdi, 2012 és az E. muranyii Szederjesi & Csuzdi, 2015 Albániából; a 

D. alexandrii Szederjesi, Pavlíček & Csuzdi, 2013 és a D. transjordanica Szederjesi, 

Pavlíček & Csuzdi, 2013 Jordániából; az Allolobophora ruzsai Szederjesi, 2014 

Montenegróból; a D. cevdeti Szederjesi, Pavlíček, Coşkun & Csuzdi, 2014 és a D. 

szalokii Szederjesi, Pavlíček, Coşkun & Csuzdi, 2014 Törökországból, a Perelia 

makrisi Szederjesi, Pavlíček & Csuzdi, 2016 pedig Ciprusról. Mindemellett két új 

albániai Dendrobaena faj hivatalos leírásra vár. 

Az új fajokat is beleszámítva, a különböző vizsgált országokat tekintve 

Albániából tizenhárom, Görögországból kilenc, Montenegróból és Törökországból 

három, Macedóniából és Jordániából kettő, Szerbiából, Horvátországból, Bulgáriából, 

Bosznia-Hercegovinából, Izraelből és Ciprusról pedig egy-egy faunára új fajt 

jeleztünk. 

 

4.3 FILOGEOGRÁFIA 

A Torosz-hegység kiemelkedésének elszeparáló hatása egyértelműen kimutatható 

mind a D. byblica levantei és égei kládjának, mind a D. veneta északi és déli 

kládjának, mind pedig a D. pentheri felső-mezopotámiai és anatóliai egyedeinek 

szétválásában. 

A finomabb mintázatokat a D. byblica esetében sikerült pontosan értelmezni. A 

égei byblica kládon belül két jelentősebb csoportot tudunk elkülöníteni, melyek 

elválása a tortonai időszakra esik, mikor elváltak az Északi-és Déli-Égeidák, valamint 

a létrejött közép-égei árok elszeparálta a közép- és kelet-égei szigeteket. A balkáni 

csoport esetén egy délkelet-északnyugati irányú, ~5–6M éven át tartó diszperziót 
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figyelhetünk meg. A rodoszi-karpatoszi, valamint a krétai és törökországi páros 

elválása jól egybecseng Rodosz Anatóliától való leszakadásának idejével. A naxoszi-

akyakai, a rodoszi-karpatoszi, valamint a krétai és törökországi egyedek szétválása 

recens, emberi széthurcolásra utal. 

A D. veneta faj esetében az északi kládnál szintén egy recens, ember általi 

széthurcolás figyelhető meg. A déli klád feltehetően Észak-Mezopotámia területéről 

terjedt délnyugatra és nyugatra, ahonnan egy olyan visszafelé irányuló terjedés vette 

kezdetét, mely szintén történhetett ember által. A pontos filogeográfiai értékeléshez 

azonban mindenképpen szükségünk van még mintákra olyan az analízis szempontjából 

fontos területekről is, mint például Észak- és Délnyugat-Törökország. 
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