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HAZAI VAD ÉS TENYÉSZTETT SEBESPISZTRÁNG-ÁLLOMÁNYOK 
GENETIKAI VIZSGÁLATA PCR-RFLP ÉS MIKROSZATELLIT MARKEREK 
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Kivonat 

Különböz� európai állományok vizsgálatát követ�en a sebes pisztráng (Salmo trutta 
m. fario L. 1758) öt f� evolúciós vonala különíthet� el Európában (atlanti, dunai, 

mediterrán, adriai, márvány), azonban a magyarország természetes vizeiben él�

populációk/állományok ilyen irányú vizsgálata még nem valósult meg. Ezek alapján 

munkánk célja a hazai sebespisztráng-állományok eredetének és genetikai hátterének 

feltárása. 

A jelenlegi vizsgálataink kiterjednek az egyetlen magyar sebes pisztráng 

tenyészállományra, mely Lillafüreden található, a Bükk-hegység két, valamint a 

Börzsöny és a Visegrádi-hegység egy-egy vízfolyására. Az Bükkben a Jósva- és Bán-

patakot, a Börzsönyben a Kemence-patakot, végül a Visegrádi-hegységben az Apátkúti-

patakot mintáztuk. Ez idáig összesen 533 egyed genetikai vizsgálatát hajtottuk végre.  A 

dunai vagy atlanti vonal elkülönítéséhez a mitokondriális DNS kontroll régióját, a 

sejtmagi DNS-ben kódolt tejsav dehidrogenáz (LDH) és szomatolaktin géneket PCR-

RFLP analízissel vizsgáltuk, valamint öt mikroszatellit lókusz (BFRO002, OMM1064, 

Ssa408, SsoSL417, SsoSL438) genotipizálását végeztük el. 

A mitokondriális DNS vizsgálati eredményei szerint a vad állományokban 

kismértékben jelentkezik a dunai haplotípus, míg a tenyészállomány 401 vizsgált 

egyedében szinte egységesen az atlanti haplotípus található meg, ami egy alapvet�en 

atlanti vonalból származó alapító hatást feltételez. A sejtmagi DNS markerek vizsgálata 

alapján az összes állomány er�sen heterogén, egyértelm�en atlanti vagy dunai egyedek 

nem különíthet�k el. Ezen markerek esetében is megfigyelhet� az atlanti allélok magas 

aránya (60-70%) minden helyszínen, ami a hazai „vadnak” feltételezett természetes 

pisztrángos vizek intenzív telepítését bizonyítja. A mikroszatellit lókuszok analízise 

alapján is elmondható, hogy mindegyik állományok heterozigozitása magas, és a 

statisztikai vizsgálatok alapján Hardy-Weinberg egyensúly fennáll minden helyszínen. 

A munka a GOP-1.1.1-09/1-2010-0141 pályázat, míg az el�adás a TÁMOP-4.2.2.B-
10/1-2010-0011pályázat támogatásával valósult meg. 


