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Bevezetés
A Charipinae alcsalád (Hymenoptera: Cynipoidea:
Figitidae)
egyike a problémás
hártyásszárnyú
csoportoknak. Tagjainak taxonómiai helyzete és a taxon
elnevezése leírásuk óta többször is változott. Ennek okát
a kutatók az állatok kis méretében, speciális
életmódjában (koinobiont endohiperparazitoid), illetve az
ennek köszönhető morfológiai egyszerűségükben látják.
Az alcsaládot korábban 3 tribusra bontották, ezek
monofiletikus volta manapság vitatott. Ezek közül egy, a
Protocharipini kihalt. Az egykori Alloxystini tagjai
levéltetű hiperparazitoidok a levéltetvésző-fürkészek
(Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) és a tetűrontófürkészek (Hymenoptera: Chalcidoidea: Aphelinidae)
alcsaládokon keresztül, míg az egykori Charipini
nemzetség
tagjai
levélbolhák
(Psyllidae)
hiperparazitoidjai a szivárvány-fürkészek (Hymenoptera:
Chalcidoidea: Encyrtidae) családján keresztül. Az
alcsaládnak mintegy 288 leírt faja ismert, melyből
jelenleg 175 valid. A példányok meghatározására
szolgáló utolsó összefoglaló mű 1910-ben született, ezt
követően csak szűkebb földrajzi területek faunáját, illetve
az újonnan leírt fajok listáját tartalmazó művek jelentek
meg, illetve két revízionálatlan világkatalógus.
Az alcsalád testvércsoportja sem ismert. Az irodalmi
adatok egymásnak gyakran ellentmondóak. A nemek
elkülönítésére ugyanakkor több kulcs áll a rendelkezésre.

A fajok elkülönítését alapvetően két dolog nehezíti
meg. Egyrészt a fajleírásokban kevés karaktert
alkalmaznak, másrész ezek a karakterek gyakran
szerzőnként is eltérőek. A régebbi fajleírások gyakran
szinezetbeli eltéréseken alapulnak, melyek a legtöbb
esetben nem megbízhatóak. A fajokban leggazdagabb
genus az Alloxysta fajokra történő felosztására két
egymásnak ellentmondó koncepció létezik. Az egyik,
Fergusson nevével jelzett irányzat szerint viszonylag
kevés, morfológiailag variábilis fajt lehet elkülöníteni,
melyek kevésbé köthetőek egy bizonyos gazdához. A
másik, Evenhuis és társszerzői által követett irányzat
szerint sokkal több faj tartozik a genusba, melyek
egymástól nagyon nehezen elkülöníthetőek, viszont
erősen gazdaspecifikusak.
A taxonómiai problémák megoldására azért lenne
szükség, mert az idetartozó fajok mezőgazdaságilag
fontos kártevők elleni biológiai védekezésben játszhatnak
fontos szerepet, illetve ezen kártevők táplálkozási
hálózatának ökológiai modellezésében modellállatok. A
bizonytalan identifikációból adódó problémák viszont
megnehezítik a vizsgálatok eredményeinek az
értékelését.

Célkitűzések
A kutatásaink célja a problémás felosztású és
besorolású
Charipinae
alcsalád
filogenetikai
vizsgálatának a megalapozása. Ennek érdekében egy
molekuláris alapon becsült törzsfán térképeztük az
alcsalád
rendszerezésében
használt
morfológiai
karaktereket. A metrikus karakterek alkalmasságát a
fajok elkülönítésére többváltozós statisztikai módszerrel
vizsgáltuk.

Alkalmazott módszerek
Mintavétel
A morfológia vizsgálatokban használt példányok
múzeumi gyűjteményekből, míg a filogenetikai és
morfometriai vizsgálatokba bevont egyedek terepi
fűhálós és sárga tálcsapdás gyűjtésekből származnak,
Magyarország két pontjáról. A gyűjtött anyag tárolása
(~150 egyed) további feldolgozásig 96%-os alkoholban 20oC-on történt. A gyűjtött példányokból a DNS kivonás
után a morfológiai és morfometriai vizsgálatokhoz
kanada-balzsamos
mikroszkópos
preparátumokat
készítettünk Prinsloo módszerével.

Morfometria
A metrikus karaktereket, mint a csápízek hossza,
szélessége, valamint a szárnyerek hossza, főkomponens
analízissel (PCA) teszteltük PAST program segítségével.
Molekuláris filogenetika
Valamennyi számunkra szemmel elkülöníthető
egyedből DNS-t izoláltunk, ügyelve arra, hogy a
feltételezett fajokból lehetőleg több mintánk is legyen.
Az állatok utótestéből az irodalomban közölt chelexmódszerrel DNS-t izoláltunk. A mitokondriális COI
citokróm-oxidáz I (COI) 658 bázispárnyi, míg a magi
rDNS (28S D2) 565 bázispárnyi szakaszát szaporítottuk
fel. A tisztított PCR termékeket mindkét irányból
megszekvenáltattuk.
A magi szakaszt kézzel illesztettük a másodlagos
szerkezetre való tekintettel az irodalomban ismertetett
eljárást követve, míg a COI illesztése Promals
programmal történt. A szekvenciák jellemzésére a
DAMBE illetve a MEGA5 programokat használtuk. A COI
szekvenciák alapján p genetikai távolságot szómoltunk.
Az egyértelműen nem illeszthető D2 régiókat kivágtuk
a szekvenciákból, de mivel a variábilis helyek jelentős
része esett ebbe a régióba a kiértékelés során simple gap
coding” módszerrel kódoltuk őket, és mint restrikciós
mintázatot vettük figyelembe. A törzsfa becslésére
távolság, likelihood valamint bayesi alapú módszereket
használtunk. A rekonstrukció során használt evolúciós

modelleket
a jModelTest
illetve MrModeltest
programokkal becsültük. A legjobban illeszkedő
modellek a D2 régiók esetén F81+G (loop) doublet
(stem) a COI régiók esetén GTR+I+G (teljes) HKY+I (1.
és 2. kodon) GTR+G (3. kodon) voltak. A bayesi alapú
partícionált elemzésben (MrBayes) (COI kodon pozíciók,
28S D2 gap, stem, loop) az alapértelmezett priorokat
alkalmaztuk.
Karakter térképezés
A karakterek elnevezésére Magyarországon elsőként a
Hymenoptera Anatomy Onthology (HAO) nomenklatúrát
alkalmaztuk, az egyértelműség, és más publikációkkal
való összevethetőség érdekében. Az irodalomból vett
morfológiai karaktereket (39) bayesi alapú partícionált
elemzéssel becsült törzsfán térképeztük Mesquite
programcsomag StochChar programjának a segítségével.
Likelihood-alapú módszert használtunk és Mk1
("Markov k-state 1 parameter") modellt, melyben az egy
paraméter a változás rátája és minden változás
valószínűsége azonos.

Eredmények, értékelés
Morfometria
- Két eltérő haplotípusú
asszimetriát fedeztünk fel.

egyed

szárnyereiben

-

-

-

A PCA analízis során a varianciák túlnyomó
többsége (70-90%) az első tengelyre esik. Ez
megfelel azon irodalmi adatoknak, mely szerint a
morfometriai adatok hátterében egy, a nagysággal
összefüggő háttérváltozó áll.
Sem az 1. és 2., sem a 2.és 3. tengely alapján nem
tudunk a haplotípusoknak megfelelő csoportokat
elkülöníteni.
Az eredmények alapján a morfometriai bélyegeket
nem tartjuk a fajok elkülönítésére alkalmas
karakternek.

Molekuláris filogenetika
- A kiértékelébe bevont 53 egyed COI szekvenciái
41, 28S D2 szekvenciái 17 haplotípusba tartoztak.
- A Phaenoglyphis egyedekben a COI szekvenciák 6
bp-ral rövidebbek.
- A genusokon belüli átlagos p genetikai távolság a
COI régió alapján az Alloxysta genusban 0.105,
míg a Phaenoglyphis genusban valamivel
magasabb 0.126. A két genus közötti átlagos
távolság 0.128, ugyanakkor a ket nem fajai közötti
genetikai távolság kisebb lehet, mint az azonos
nembe tartozó fajok között.
- A kapott filogenetikai fák egymással kongreuensek
voltak.

Karakter térképezés
- A vizsgált 39 morfológia karakterből a mintáinkban
13 volt variábilis:
- az elülső pontszem relatív helyzete
- a fej alakja elölnézetben
- Pedicel (nőstény)
- Transfacial line
- Hypostoma
- Pronotal carinae
- Processes behind submedian pronotal
depression
- Apex of scutellum
- Propodeal carina
- R1 ér
- Rs ér hossza
- M, Cu1a és M+Cu1a erek
- Rs+M vein
- Vizsgálataink alapján a variabilitást mutató
karakterek homopláziára hajlamosak, ezért külünkülön nem alkalmasak monofiletikus csoportok
elkülönítésére, így a morfológiai alapú filogenetikai
vizsgálatokban körültekintően kell vele kezelni
őket. A fajleírásoknak a jelenleginél jóval több
karakteren kell alapuljanak.
- A
karakterek
kombinációjával
a
fajok
elkülöníthetőek. Eredményeink a Fergusson-féle
fajkoncepciót támogatják.
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