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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 

 
Az Annelida törzsbe tartozó Lumbricidae és Enchytraeidae családokban a morfológiai 

alapú rendszerezés sok esetben nehezen megoldható problémákat vet fel. Egyes bélyegekről 

nehezen, vagy éppen sehogy sem dönthető el, hogy azok ősi tulajdonságok-e (pleziomorf), 

illetve újonnan jelentek-e meg az evolúció folyamán (apomorf), sőt, sokszor az sem hogy 

egyáltalán homológ bélyegek-e. Mindez nehezen ellenőrizhetővé teszi, hogy az egyes 

leszármazási ágak valósak-e. További problémát jelent annak megállapítása, hogy bizonyos 

karakterek megléte, avagy hiánya elegendő-e a közel rokon fajok megkülönböztetéséhez. 

Mivel ezekben a taxonokban, az ivarszervek struktúrája kulcsfontossággal bír a 

rendszerezésben, juvenilis példányoknál sok esetben nem kivitelezhető a faji szintű 

identifikáció.  

A Lumbricidae családon belül kiemelt fontossággal bír az Allolobophora, 

Aporrectodea, Bimastos, Eisenia és a Dendrobaena nemekbe tartozó fajok vizsgálata, hiszen 

ezek a genuszok morfológiai szempontból is teljesen kevertnek tűnnek, bizonyosan 

polifiletikus taxonok. A 80-as évektől kezdve számos próbálkozás született, amelyben 

megpróbálták revideálni a családot, ám ezek a törekvések sorra kudarcot vallottak, mivel csak 

egy-egy ország, illetve régió faunájának vizsgálatából vontak le következtetéseket az egész 

Holarktikumban elterjedt családra vonatkozólag. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a 

revíziók során számos új genuszt vezettek be, amelyek érvényessége meglehetősen kétséges, 

ugyanígy a fajnevek között is számos szinonimát lehet találni, ami tovább bonyolítja 

Lumbricidae család mára összekuszálódott rendszerét. 

Az Enchytraeidae családon belül a genuszok többsége morfológiailag és DNS 

vizsgálatok által megalapozottan is monfiletikusnak tűnik, egymáshoz való viszonyuk 

tisztázódni látszik. A problémát egy genuszon belül a közel rokon fajok megkülönböztetése 

okozza. Számos esetben nem dönthető el egyértelműen, hogy a tapasztalt kisebb morfológiai 

eltérések önálló fajokra utalnak-e, vagy pedig csak fajon belüli varianciáról van szó. A 

legtöbb kihívást a számos fajjal rendelkező Fridericia genusz tartogatja, ahol sok 

fajkomplexet tartanak számon a terület taxonómusai, mint például a F. ratzeli, F. bulboides, 

F. aurita fajcsoportok, amelyeknek közös jellemzője a nagyfokú belső, morfológiai 

heterogenitás. 

A riboszomális gének és az azokat elválasztó spacer szekvenciák vizsgálata bevett 

módszer a morfológiai alapú rendszerezés kiegészítésére, mivel univerzális elterjedtségűek, 

azonkívül konzervatív és variábilis szekvenciájú szakaszok egyaránt megtalálhatóak közöttük. 



Az általunk használt 18S rDNS és az ITS régiót széleskörűen alkalmazzák filogenetikai 

vizsgálatokhoz. A 18S rDNS-re jellemző, hogy konzervatívabb, genusz és magasabb 

rendszertani kategóriáknál megbízható felbontást ad, illetve egyes taxonoknál genuszon belül 

is alkalmas fajok szétválasztására. Azt ITS régió ezzel szemben variábilisabb szekvenciával 

bír, genusz, faj és alfaj szinten. Munkánk során ezért a Lumbricidae család esetében, ahol az 

egyes genuszok filogenetikai kapcsolataira, illetve érvényességére voltunk kíváncsiak, a 18S 

rDNS-t és az 5,8S rDNS-ITS2 szakaszt választottunk vizsgálódásunk alanyául, míg az 

Enchytraeidae családot illetően célunk a morfológiailag nehezen megkülönböztethető fajok 

szétválasztása volt, így esetükben csak az ITS régiót tanulmányoztuk. 

 

Kutatómunkám célkitűzései a következők voltak: 

 

A Lumbricidae családon belüli filogenetikai viszonyok feltérképezése 18S rDNS és 

spacer szekvenciák segítségével, különösen a morfológiailag heterogén Dendrobaena, 

Allolobophora, Aporrectodea, Bimastos és Eisenia genuszokra 

 

A Lumbricidae családon belül alkalmazott morfológiai karakterek értékelése a 

molekuláris vizsgálatok során kapott eredmények tükrében 

 

Az Enchytraeidae családon belül a kétes validitással rendelkező fajok, mint például a 

Buchholzia subterranea, Enchytronia christenseni, Mesenchytraeus kuehnelti, Bryodrilus 

glandulosus, felülvizsgálata az ITS régió szekvencia-analízise által  

 

A Fridericia genusz morfológiailag heterogén fajainak, fajkomplexeinek (F. ratzeli, F. 

bulboides, F. aurita, F. maculatiformis) genetikai analízise ITS szekvenciákra alapozva 

 

Az Enchytraeidae családban a faji differenciáció során morfológiai bélyegek 

használhatóságának összevetése a molekuláris vizsgálatok eredményeivel 

 

2. AZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 
A munka során összesen 39 lumbricida fajt vizsgáltunk meg, amelyek főleg a 

problémás Dendrobaena, Allolobophora, Aporrectodea, Bimastos és Eisenia nemeket 

képviselték. A vizsgálatokba bevontuk még a Cernosvitovia, Dendrodrilus, Helodrilus és 



Proctodrilus nemek egyes fajait is. A minták nagy része a Kárpát-medencéből vagy a Balkán-

félszigetről származott, azonban néhány minta esetében észak-amerikai, nyugat-európai, 

illetve közel-keleti fajokat is tanulmányoztunk.  

Az Enchytraeidae családból összesen 19 faj (2 Bryodrilus, 4 Buchholzia, 3 

Enchytronia, 8 Fridericia, 2 Mesenchytraeus) 72 példányát vizsgáltuk meg, többségében 

magyarországi lelőhelyekről, bizonyos fajoknál egyéb európai országokból (Németország, 

Olaszország, Észtország) is rendelkezésre álltak példányok. 

A molekuláris vizsgálatra szánt lumbricidákat 96%-os alkoholban, az enchytraeidákat 

lefagyasztva tároltuk a további felhasználásig. A lumbricidák esetében a bőrizomtömlőkből 

kivágtunk egy kisebb darabot, az enchytraeidáknál egész példányt használtunk a DNS-

izoláláshoz. 

A földigiliszta fajok filogenetikai kapcsolatainak vizsgálatára két lókuszt 

amplifikáltunk a PCR reakcióban, a konzervatívabb 18S rDNS-t, illetve az 5,8S rDNS-ITS2 

szakaszt, amely variábilisabb szekvenciákkal is rendelkezik. A televényféreg fajok 

vizsgálatához a teljes ITS regiót felszaporítottuk. A kapott PCR termékek nukleotidsorrenjét 

meghatároztuk. 

A szekvenálás során kapott fragmenteket az átfedő szakaszok segítségével 

összeillesztettük, majd az egyes fajok teljes szekvenciáit Clustal W algoritmus használatával 

egymáshoz illesztettük. A filogenetikai viszonyok megállapítására maximum likelihood, 

neighbor-joining és bayesian inference algortimusokkal filogenetikai fát szerkesztettünk. A 

televényféreg fajok pairwise distance értékeket számítottunk a genetikai távolságok 

meghatározására (Tamura-Nei distance).  

 

3. EREDMÉNYEK 

 
A 18S rDNS az előzetesen vártnál jóval konzervatívabbnak bizonyult, így 

filogenetikai következtetések levonására csak korlátozott mértékben volt alkalmas. A lókusz 

önmagában nem elegendő a Lumbricidae család evolúciós kapcsolatainak vizsgálatára. Ezzel 

szemben a spacer szekvenciák nagyobb variabilitásuk révén jobb felbontást biztosítottak, a 

kapott eredmények az esetek többségében összhangban álltak a morfológiai és a biogeográfiai 

megfigyelésekkel. 

 

A Lumbricidae család szekvenciavizsgálatai alátámasztották a hosszanti izomzat 

tekintetében heterogén Eisenia genusz monofiletikus voltát, amit a variábilisabb spacer 



szekvenciák mellett a konzervatív 18S rDNS is igazolt. Az észak-amerikai Bimastos fajok, 

valamint a peregrin Dendrodrilus-ok és az Allolobophoridella eiseni kapcsolatát 

alátámasztotta a filogenetikai analízis, ezzel szemben a közel-keleti Bimastos syriacus 

elszeparálódott a genusz többi fajától. Az Allolobophora és Aporrectodea nemek 

heterogenitása igazolódott, ugyanakkor a Dendrobaena genusz szintén heterogénnek 

bizonyult, de a kárpát-medencei és balkáni fajok kapcsolata kimutatható volt. A 

Cernosvitovia, Helodrilus és Proctodrilus genuszok érvényességét a molekuláris vizsgálatok 

nem támasztották alá. 

 

A szekvencia-analízis alapján a Lumbricidae családban stabil taxonómiai karakternek 

tűnt a serteállás, a porfirin alapú vörös pigmentek megléte vagy hiánya, illetve a 

mészmirigyek anatómiája. Ezzel szemben a hosszanti izomzat szerkezete, a nefridiális 

hólyagok alakja és irányultsága, továbbá a hímivarnyílások helyzete alkalmatlannak látszanak 

a genuszok definiálására. 

 

Az Enchytraeidae család vizsgálata során az ITS régió megbízható eredményeket 

nyújtott. Variabilitása alkalmassá tette morfológiailag nagymértékben hasonlító fajok 

szeparációjára, heterogén fajkomplexek analízisére, illetve az enchytraeida genuszok 

monofiliájának igazolására. 

 

Igazolódott a Buchholzia subterranea, Enchytronia christenseni és a még leíratlan 

Enchytronia sp. nov. fajok validitása, ugyanakkor a Bryodrilus ehlersi és Mesenchytraeus 

kuehnelti revízióra szorul az ITS régióanalízise alapján.   

 

A Fridericia genusz számos taxonómiai problémát sorakoztatott fel. Ennek során 

alátámasztottuk, hogy a F. eiseni-t és F. crassiductata-t jelentős genetikai távolság választja el 

a F. ratzeli-től, amely utóbbi faj korábban magába foglalta a F. esieni és a F. crassiductata 

tulajdonságaival jellemezhető egyedeket is. Hasonlóképpen sikerült elkülöníteni az eredetileg 

F. bulboides-be tartozó F. schmelzi-t, valamint a spermatéka struktúrája alapján megegyező F. 

semisetosa-t. A F. aurita 4 morfológiai variánsa élesen elhatárolódott egymástól a nukleotid 

szekvenciák alapján. A F. maculatiformis preklitelláris nefridiumok száma alapján eltérő két 

morfológiai változatát az ITS régió analízise elkülönítette, ugyanakkor nyitva hagyta a 

kérdést, hogy milyen taxonómiai szintű szeparációról beszélhetünk.  

 



A molekuláris vizsgálatok tanúsága szerint a Fridericia nemen belül jogos az az 

álláspont, miszerint faji szinten az egyik legfontosabb taxonómiai karakter a spermatéka 

struktúrája, de ugyanilyen fontos lehet a többi morfológiai bélyeg vizsgálata (pl. preklitteláris 

nefridiumok száma, serték, nyelőcsövi függelékek, chylus-sejtek pozíciója, burzális hasíték 

stb.), amelyek szintén lehetnek jelei faji elkülönülésnek. 

 

4. MEGVITATÁS   

 
A 18S rDNS konzervativitása erősen korlátozza alkalmazhatóságát családon belüli 

filogenetikai viszonyok megállapítására. Ezzel szemben a spacer szekvenciákat variabiltásuk 

használhatóvá teszi családnál alacsonyabb taxonómiai szintű evolúciós kapcsolatok 

feltérképezésére. Az eredmények összhangban állnak a klasszikus morfológiai karakterekből 

valamint a fajok földrajzi elterjedéséből levonható következtetésekkel. 

 

Az Eisenia fajok monofiletikus kládba tömörülése morfológiai szemszögből nézve 

nem volt egyértelmű, mivel az E. fetida esetében tollas, míg az E. spelaea és az E lucens 

esetében nyalábos szerkezetű hosszanti izomzat a jellemző. A genusz monofiletikus voltát 

más szerzők mitokondriális szekvenciákkal végzett vizsgálatai is megerősítik. A 3 észak-

amerikai Bimastos faj egy helyre csoportosulása várható volt, ám a Dendrodrilus-ok helyzete 

magyarázatot igényel. Valamennyi fajnak U-alakú „proclinate” nefridiális hólyagja van, 

emellett a 10. szelvényben mészmirigy divertikulumokat találhatunk. Csak a serteállásban és a 

hosszanti izomzat struktúrájában vehetünk észre különbségeket, ez utóbbi karakter azonban 

már az Eisenia kládban is heterogenitást mutatott. Az Ai. eiseni szintén számos hasonlóságot 

mutat a Bimastos-okkal (vörös pigmentáció, szűk serteállás, „proclinate” nefridiális hólyag), 

és a Bimastos genusszal való esetleges kapcsoltára már korábban is felhívták a figyelmet 

mitokondriális gének vizsgálatára alapozva. A 3 Bimastos faj nearktikus elterjedésű, viszont a 

Dendrodrilus-ok eredendően palearktikus fajok, noha mára széthurcolás révén az egész 

világon megtalálhatóak, így nincs kizárva, hogy eredetileg ezek is észak-amerikai 

elterjedésűek voltak. Az Allolobophora és Aporrectodea fajok esetében kapott monofiletikus 

klád egy az egyben megfeleltethető Pop 1941-es genusz koncepciójának, vagyis pigmentáció 

nélküli, szűk serteállású fajok tartoznak ide. Egyedül az Ap. sineporis és Ap. handlirschi 

csoportosult külön, ez utóbbiak viszont vörös pigmentációval rendelkeznek, Omodeo 1956-

ban a hasonló morfológiával rendelkező fajok számára az Eiseniona nemet hozta létre. A 

Dendrobaena fajok többségének egy monofiletikus csoportba rendeződése morfológiailag 



alátámasztható. Az ide tartozó fajok rendelkeznek a Dendrobaena nemre jellemző 

szünapomorf bélyegekkel: piros pigmentáció, tág serteállás, kolbász alakú nefridiális 

hólyagok, mészmirigy kiöblösödések a 11, 12. szelvényben, illetve ezek egyikében. 

Megjegyzendő, hogy biogeográfiai szempontból is egységes a klád, hiszen kárpát-medencei 

és balkáni fajokat ölel fel. A kládon kívül maradó két faj közül a D. cognettii nemcsak a 

nemen belül, de az egész családon belül is meglehetősen egyedi bélyegekkel bír, így vörös 

pigmentáció és tág serteállás jellemzi, ugyanakkor kétkarú nefridiális hólyagokkal 

rendelkezik (ami külcsoport vizsgálatok alapján a pleziomorf állapot). A. D. ganglbaueri sem 

került a többi Dendrobaena közé, amit számos az általános Dendrobaena tulajdonságoktól 

eltérő jegyei igazolnak (a klitellum, valamint a tubercula pubertatis előretolódott 

elhelyezkedése, a mészmirigy kiöblösödések hiánya, illetve a kicsiny, alig észrevehető 

hímivarnyílás). 

 

Az Enchytraeidae családban vizsgált genuszok valamennyi esetben monofiletikus 

kládot képeztek, ami egybevág a morfológiai genuszkoncepciókkal, továbbá a korábbi 

molekuláris eredményekkel. 

 

Az Enchytronia genuszon belül vizsgált a 3 faj validitása, nem volt nyilvánvaló, 

hiszen az E. christeneseni-t a közelmúltban szinonimizálták az E. minor-ral, mivel az E. 

christenseni szeparált spermatékáit nem találták meggyőzőnek a 2 faj különválasztására. Az 

ITS szekvenciák alapján cáfolhatónak tűnik a szinonimizálás jogossága, hiszen az említett két 

faj számottevő távolságra helyezkedik el egymástól a filogenetikai fákon, valamint a két faj 

közti genetikai távolságok is túl nagyok ahhoz, hogy egybevonhassuk a két taxont. Más 

morfológiai karakterek, így preklitelláris nefridiumok számának variálódása, és főképp az 

intesztinális divertikulumok alakjának variálódása is alátámasztja a két faj elkülönülését. 

Ehhez hasonlóan, az E. sp. nov. sem csak a molekuláris vizsgálatokban válik el, a laterális 

serték megléte minden szegmentumban, fontos érv a faj önállósága mellett. A Buchholzia 

nemen belül, a B. fallax, B. simplex és B. appendiculata helyzete nem volt vita tárgya, 

azonban a B. subterranea eredeti leírása túlságosan hiányos volt, illetve sok tulajdonságában 

emlékeztetett a B. simplex-re, emiatt kétségek merültek fel a tekintetben, hogy valós faj-e. Az 

ITS régió analízise megerősítette faji státuszát, illetve a másik 3 Buchholzia faj esetében is 

azok validitását igazolja.  

 

 



A Mesenchytraeus kuehnelti, valamint a Bryodrilus glandulosus egy-egy lényeges 

bélyegben térnek el a M. pelicensis és a B. ehlersi faj leírásától. Mindkét esetben az újonnan 

leírt faj környezettől elzárt kis reliktum élőhelyen, Sphagnum-lápban fordult elő, ami 

valószínűsítette leírásukkor, hogy izolált élőhelyen kialakuló fajkeletkezésről van szó. A M. 

kuehnelti leírásában a hímivarkészülék atriumaiba nyíló mirigyek szerepelnek, míg a M. 

pelicensis esetében ezt a szervet mirigymentesként, csak egy kiszélesedő tágulatként írták le. 

A Br. glandulosus spermatéka vezetékének külső nyílásánál mirigyek találhatók, a Br. ehlersi 

fajleírásában ezek a mirigyek nem fordulnak elő. Az újonnan gyűjtött Mesenchytraeus és 

Bryodrilus mintáknál azonban megfigyelhetőek voltak ezek a megkülönböztető bélyegek. A 

molekuláris vizsgálatba bevontunk a senior fajok eredeti lelőhelyéről gyűjtött példányokat is, 

és mind a Mesenchytraeus, mind a Bryiodrilus minták esetében a szekvenciák csupán nagyon 

alacsony variabilitást mutattak, vagyis elkerülhetetlenek tűnik a M. kuehnelti és a Br. 

glandulosus revíziója.  

 

A Fridericia nem számos esetben szolgáltat példát olyan úgynevezett gyűjtőfajokra, 

amelyek magukban hordozzák a lehetőséget, hogy a bennük tapasztalt nagyfokú 

intraspecifikus morfológiai variancia valójában rejtőző fajokat takar. Az egyik ilyen faj 

közülük a F. ratzeli. A munka során két fajt is sikerült leírni, melyek alaktanilag ehhez a 

gyűjtőfajhoz tartoznak. Az egyik a F. eiseni volt, melyet morfológiai alapon már korábban 

elkülönítettek, a fajleírás jogosságát igazolta az ITS régió vizsgálata, magas bootstrap és 

meggyőzően nagy genetikai távolság támasztotta alá. A F. crassiductata szintén emlékeztetett 

morfológiailag a F. ratzeli-re, ám számos különbség is észrevehető volt kettejük között. A 

szekvenciaanalízis itt is világossá tette, hogy indokolt az új faj leírása. A F. bulboides-t és a 

rokon fajokat a megegyező spermatéka struktúrájuk alapján rokonítják. Mindamellett, hogy a 

F. bulboides feltehetően magába foglal további mikrotaxonokat, a már leírt fajok, mint 

például a F. semisetosa is igénylik, hogy a morfológiai megfigyelések mellett 

szekvenciavizsgálatok is alátámasszák érvényességüket. A szekvenciaanalízis során azt 

láthattuk, hogy a F. semisetosa döntő mértékben elvált, emellett a F. schmelzi-t sikerült még 

elkülönítenünk a F. bulboides-től. Egy további F. bulboides variáns volt még kimutatható 

morfológiailag, azonban ebben az esetben az ITS szekvenciák nem igazolták a különállást, 

jelezve ezzel, hogy nem minden morfológia különbség szolgáltat okot új faj leírására, egyes 

fajoknál az intraspecifikus variáció számottevő lehet. A F. aurita-t szintén gyűjtőfajként 

tartják számon a taxonómusok. Vizsgálataink során 4 morfológiailag számos tulajdonságban 

eltérő variánst találtunk. Ezek a variánsok magas bootstrap mellett monofiletikus kládokba 



tömörültek jelezve összetartozásukat, mindazonáltal egymástól is jelentős mértékben elváltak. 

Indokoltnak tűnik, hogy ezek a variánsok potenciálisan egymástól divergálódott fajok 

képviselői. A F. maculatiformis változatok a preklitelláris nefridiumok számában tértek el 

egymástól, az eredeti fajleírásban szereplő 4 preklitelláris nefridium mellett több lelőhelyről 

előkerültek 5 párral rendelkező példányok. Ez utóbbiak monofiletikus pozíciót foglaltak el a 

filogenetikai fán a F. maculatiformis kládon belül, a 4 pár nefridiummal bíró példányok 

parafiletikus helyzetben voltak hozzájuk képest. Figyelemreméltó, hogy egyes lelőhelyeken 

mindkét típus előfordult, ám nem lelőhely szerint csoportosultak, hanem a preklitelláris 

nefridiumok száma alapján. Noha a F. maculatiformis morfológiai variánsai között (és az 

egyes lelőhelyeken gyűjtött példányok között) tapasztalt genetikai távolságok jelentősnek 

tűnnek (de alacsonyabbak, mint a fentebb említett csoportokban), óvatosságra int, hogy az 

Enchytraeidae családból csak korlátozott mértékben, a Fridericia nemből viszont nem állnak 

rendelkezésre korábbi adatok az ITS régió illetően. Emiatt kétségesnek tűnik, hogy 

megalapozott lenne-e új fajként definiálni az 5 pár preklitelláris nefridiummal rendelkező 

variánst. 
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