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Definició: az élő szervezetek elnevezésének 
és osztályozásának tudománya (Linnaeus, 
1758)

Alapegysége a fajfaj

Ma is a bioinformatikai tudásunk alapja – a 
biológia mindent tudományterületének 
kiinduló pontja

A Nepenthes smilesii típuspéldánya

Hemsley, 1895

TAXONTAXONÓMIAÓMIA

Indokínában szélesen elterjedt 
húsevő növény,  változó 
tengerszint  fölött 800-1500 m, 
alacsony füves szavannák 
tipikus növénye, jól bírja a 
hőmérsékleti szélsőségeket, és 
természetes körülmények között 
hibridizálódik a jóval szélesebb 
elterjedésű, főként mocsaras 
élőhelyekhez kötődő N. 
mirabilis-el 



Taxonómia – Bábel tornya?



„A fajok változatlanok és ma is annyi van 
belőlük, mint a teremtés idején”

„A fajok a teremtés révén jöttek létre, az 
én feladatom, hogy rendet teremtsek 
ebben az isteni múzeumban” 1758



Jean Baptiste de Lamarck
 1744 – 1829 

Az élő formák kialakulásának egymásutánisága: 
– alacsonyabb rendűtől a magasabb rendű 
fele –  és a sorozat végén az EMBER!!!

Nem ismerte el a kihalást – a tökéletlenebb 
formák fokozatosan egyre tökéletesebbekké 
váltak



1809 – 1882    Charles R. Darwin

Az evolúció mechanizmusa:

A fajok eredete: 1859 



Az új divat: a taxonómia hirtelen divattá vált – új módszerek – DNS 
taxonómia – internetes technológiák  alkalmazásával – gyorsított 
fajfelismerés, kevesebb szakember – válasz a biodiverzitási krízis ellen

Tauz ez al., 2003 – A plea for DNA taxonomy. Trends in Ecology and Evolution
Hebert et al., 2003 – Biological Identification  through DNA barcodes. Proc. R. Soc. London, 



Wiemers et  Fiedler: Does the DNA barcoding gap exist? – a case study in blue 
butterflies  Lepidoptera: Lycaenidae), Frontiers in Zoology, 2007

Hibás pozitív
Genetikai struktúrálódott populációk 
esetében

Hibás negatív
Alacsony genetikai 
strukturálódás a mtDNS 
esetében



A taxonómiai infláció – túl sok marker  -  túl sok internetes információ

1 zsiráf vagy 12 zsiráf?

Mi a faj?
Hol vannak a fajhatárok?
Egyáltalán szükségünk van-e a 
klasszikus taxonómiára?

A barcoding rés – barcoding gap



 Faj – a biológia alapegysége – a legtöbb biológiai információ a fajra 
vonatkozik – DE a fajmeghatározás ellentmondásos

A fajok elhatárolásával a 
taxonómiataxonómia foglalkozik – 
mely esetében szükség 
van a faj fogalmának 
tisztázására

DE CSAK FAJFELISMERÉS?

A fajfogalomnak nem csak 
a faj fogalmát kell 
tisztáznia, de magát a 
fajképződési folyamatot is

A fajok széleskörű alkalmazása – 
ökológia, viselkedés, konzerváció, 
törvényszéki biológia, 
mezőgazdaság, orvosi biológia

A faji kritérium általános 
megfogalmazása



A. Biológiai fajfogalom – a legáltalánosabban elfogadott  - egymással 
korlátlanul szaporodó csoportok, melyek már csoportokkal nem 
szaporodnak (Mayr, 1942)

Újabb  adatok 
megkérdőjelezik:

1. A szaporodási gát 
szemipermeábilis a gén 
áramlással szemben – a 
fajok elkülönülnek így is
2. Kizárólag a 
heterogenetikus fajokra 
találták ki – nem 
alkalmazható a szűznemző 
fajokra
3. A szűznemző fajok nem 
klónokGénkicserélődés nem rokon 

fajok között is? Prokarióta !



Néhány fontos újdonság:

1.A szaporodási barrier 
szemipermeábilis a gén 
áramlással szemben – a 
fajok differenciálódása akkor 
is folytatódik, ha kezdetben 
még létezik géncsere 
(introgresszió)

A növényfajok 25%, állatfajok 10% esetében rokon fajok 
hiridizálódnak (Mallet, 2005)

A klasszikus fajfogalom a fajok közötti 
hibridizációt kizárja DE a hibridizációs események 
után is a fajok megmaradnak elkülönült 
egységekként és tovább differenciálódnak 



Schmitt and Varga Frontiers in Zoology 2012 9:22
Hofman et al., 2007: Phylogeography of the fire-bellied toads Bombina: independent Pleistocene 
histories inferred from mitochondrial genomes. Mol. Ecol., 16:2301–2316.

Bombina variegata

    Bombina bombina



Néhány fontos újdonság:

2.   Párhuzamos fajképződés – Ősi 
közel rokon formák hasonló 
ökológiai körülmények között, 
egymástól függetlenül többször is 
fejleszthettek ki olyan 
tulajdonságokat, melyek később 
szaporodási barrier kialakulásához 
vezettek (Nosil et al., 2002) – a 
létrejött egységek olyan 
tulajdonságokat viselnek melyek 
egymástól függetlenül alakultak ki 
az ősökben – polifiletikus gyökerű 
tulajdonság

A szaporodási gát csak egy 
mellékterméke az sorozatos 
adaptációknak



Stecker et al., 2012: Parallel speciation in Astyanax cave fish (Teleostei) in Northern Mexico. 
Mol. Phylogen. Evol.



Néhány fontos újdonság:

3.Párhuzamos poliploidizáció – A 
legtöbb poliploid egység melyek 
ismételt poliploidizációval jöttek 
létre, gyakran ugyan annak az ősi 
fajnak egymástól független 
populációiból (Soltis és Soltis, 
2000). A függetlenül kialakult 
poliploid egyedek egymással utólag 
keveredhetnek és koherens  
polifiletikus egységet alkotnak – 
analóg a  fajjalA monofiletikus eredet egy 

feltétel a klasszikus 
fajmeghatározásban



Néhány fontos újdonság:

4.   Szűznemző szervezetek – olyan 
egységekben szerveződnek, melyek 
nagyon hasonlóak a biparentális 
fajokhoz – nem klónok!!!  - Cohan 
et Koeppel, 2008

Ebben az esetben is 
használjuk a faj fogalmát, 
pedig itt szaporodási gát 
nem működhet



Fajfogalom versus faji kritérium: kritériumrendszer mely szükséges 
a faj felismeréshez – elkülönítéshez

De a fajok evolúciós egységek – különböző kritériumok 
alkalmasak a régen szétvált és más a fiatal fajok esetében....

Ezért egy 
fajfogalom nem 
lehet jó vagy 
rossz – csak 
másról beszél



B. Leszármazási vonalakon alapuló fajfogalom – a modern 
fajfogalmak egységesek abban, hogy a fajok egymástól függetlenül 
fejlődő metapopulációs vonalak – ez nem más mint az evolúciós 
fajfogalom felmelegítése (Simpson, 1951)

Érthetetlen ameddig 
nem határozzuk meg a 
vonal és a populáció 
fogalmát

Vonal – közös ősből 
leszármazott populáció 
sorozatok

Populáció – közös ősből 
származó egymással 
szaporodó egyedek, 
földrajzilag jól 
lehatárolható térben

Vissza jutottunk a biológiai faj 
fogalmához, Mayr, 1942



C. Filogenetikai fajfogalom – diagnosztizálható ág, egyedek csoportja , 
melyek között leszármazási kapcsolat állapítható meg, közös 
filogenetikai történettel rendelkeznek (Eldredge és Cracraft, 1980)

Általános érvényessége? 
prokarióta – eukarióta
DE -  szűznemző fajoknál 
nincs génkicserélődés – a 
klónok genetikai anyagában 
már egy egyszeri mutáció is 
új faj?
DE hibridizáció rokon fajok 
között

A mutáció sajátosan oszlik 
meg az egyedek között – 
önáló pontszerű mutációk, 
nem mutatnak leszármazási 
mintázatot

A fajok egységek, melyek más 
csoportoktól a génkicserélődés 
megszűnte által válnak le



D. Genotípus klaszterek– génáramlás önállóan létrejött genetikai 
készletek között – a biológiai fajfogalom nem alkalmazható (Mallet, 
1995)

A faj egy genotípus 
klaszter, mely átfedhet, de 
nem olvad össze a rokon 
genotípusokkal

Szép – de nem 
alkalmazható szűznemző 
szervezetekre 

Taxonómiai infláció – 
elkülönülő genetikai 
klasztereknek taxonómiai 
státuszt??? (pFiatal, képződő fajok esetében egy elő-

diagnosztizálást tesz lehetővé, de nem 
mindig azonosítható – különböző 
markerek



Peripatrikus fajképződés esetében is???

A periférikus fajok genetikai struktúrái igen 
hasonlóak a szélesen elterjedt  testvérfaj 
szomszédos populációihoz – nem hoznak 
létre jól elhatárolható klasztereket

Párhuzamos fajképződés esetén  - a 
fajképződés elején – az ősi faj 
populációinak ökológiai – adaptív 
elkülönülése nem eredményez genetikai 
klasztereket

Legyek 
(Egek) Ura, 

segíts!!!



E. Kohéziós fajfogalom – a szaporodási barrier nem pillanatszerűen 
kialakuló esemény, de egy folyamatos fejlődés eredménye – ezért a 
fajfogalomban a szaporodási barrier bevezetése mesterséges 
(Templeton, 1989) Más folyamatok, főleg a 

szűznemző fajoknál is 
elvezethet új fajok 
megjelenéséhez – kohéziós kohéziós 
mechanizmusokmechanizmusok
Fajok – a szervezetek olyan Fajok – a szervezetek olyan 
inkuzív csoportja melyek a inkuzív csoportja melyek a 
genetikai és demográfiai genetikai és demográfiai 
keveredés potenciáljával keveredés potenciáljával 
rendelkeznekrendelkeznek
Szép – de félreérthető, egy 
sor tulajdonságnak semmi 
köze a fajképződéshez – a 
kohézió egy végtermék és 
nem egy mechanizmus

Konfliktusos a genetikai kohézió és 
demográfiai kohézió együttes megléte a 
különálló fajoknál –  



F. Genetikai fajképződés – a fajképződés génje (Wu, 2001) – a közös 
génkészlet szétválása után genetikai folyamatok azok melyek elvezetnek 
új fajok kialakulásához

Különböző 
alkalmazkodások más 
alléleket juttatnak előnyös 
helyzetbe – a két allél 
ellentétes fitnesz 
kialakulásához vezet

Fajok – különbözően 
alkalmazkodott csoportok  
melyek későbbi kontaktusa 
során tudnak olyan géneket 
cserélni, melyek ezeket az 
adaptív jellegeket 
megváltoztatnák

Eltúlozza a fajképződés genetikáját – 
hová sorolható a szaporodási gát 
genetikája – nem adaptív !!!



G. Differenciált fitnesz fajfogalom – fajok olyan egyedek csoportja, 
melyek kölcsönösen olyan közös tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek 
fitnesze negatívan hat más csoportokra, így meggátolja a rendszeres 
génkicserélődést ( Hausdorf, 2011) Figyelembe veszi a 

mutációkat, kromoszóma 
változásokat, Wolbachia 
fertőzéseket, egyéb önző 
genetikai elemeket – 
transzpozonok, ökológiai 
háttértől függő géneket, 
horizontális géntranszfer a 
prokariótáknál

- Különböző adaptációk 
(fitnesz) – természetes vagy 
szaporodási szelekció, 
génsodródás, 
poliploidizáció révén

Közelít a Darwini fajfogalomhoz (1859) – 
a rátermettség (fitnesz) genetikai 
kiterjesztése



Megvan az általános érvényű fajfogalom?

-Alkalmazható uni- és biparentális fajok 
esetében is

-A csoportok (fajok) jól elkülöníthetőek 
olyan tulajdonságai révén, melyek 
negatívan befolyásolják más fajok 
rátermettségét, ezért nem tudnak 
korlátlanul keveredni egymással 

-Biparentális fajok esetében  - a környezeti 
adaptációk és reproduktív barrier – pl. 
poliploidok és diploidok kölcsönös negatív 
kizárása – még akkor is ha azonos élőhelyet 
foglalnak el

Legyek 
(Egek) Ura, 

segíts!!!

Ökotípusok – felmelegítve?



Negatív kizárásos fitnesz – klasszikus példa a 
csőr formája madaraknál DE mi lehet a 

lószúnyogoknál (ivarszervi strukturálódás a kifejlett 
Tipulidae fajoknál) vagy a növények 

poliploidizációja

A jellegfolytonosság bárminemű 
megszakítása azt jelenti, hogy a feltétlen 

keveredés megszűnt

Alkalmas fejlődőben lévő fajok faji 
státuszának elfogadására

Sokat segít a folyamat megértésében, de Sokat segít a folyamat megértésében, de 
sajnos nehezen tesztelhető – DE addig is sajnos nehezen tesztelhető – DE addig is 

marad a filogenetikamarad a filogenetika



Elvárások a modern taxonómiábanElvárások a modern taxonómiában:

1.A fajfogalom érvényesítése fiatal fajok felismerése 
esetében is – taxonómiai krízis, élőhelyvédelem

2.Ha olyan tulajdonságok alapján határoljuk le a fajokat, 
melyek a fajképződési folyamat végén válnak láthatóvá, a 
folyamat kezdetét nem tudjuk azonosítani – hibás negatív 
becslések

3. Ha a fajképződési folyamat kezdetekor olyan 
tulajdonságokat hangsúlyozunk, melynek nincs relevanciája a 
fajképződés során - hibás pozitív becslések



Padial, 2010:  A dinamikus fajfogalom taxonómiai értékelése – a faj egy folyamat

n – semleges jelleg
s – szelekció nyomása alatt 
kialakult jelleg

Szaporodási elkülönülés

Szelekciós nyomás hatására
kialakuló különböző jellegek

neutrális jelleg 
fixációk, 

sztochasztikus 
megjelenés

szelekciós 
jelleg fixációk



Bezzeg a régi szép 

időkben, mikor még a 

múzeumban főzött 

kávét nekem a jó 

naftalinszagú  Rózsika...

cyber-taxonómiacyber-taxonómia?
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