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Kis populációban végzett 

szelekció, génmegőrzés



Az előadás áttekintése

• A kis populáció fogalma

• Példák vadon élő populációkból

• Effektív populációméret és beltenyésztettség

• Populációméret és a fitnessz

• Őshonos fajták

• Géntartalékvédelem indokai

• Szelekciós és párosítási eljárások kis 

populációkban 



Bevezetés

 Főbb szempontok

 Az emberi tevékenység következményeként a biológiai 
sokféleség csökkent

 Az emlősök 11,7 % -a, a madarak 10,6%-a, a gerinces 
fajok 38% -a veszélyeztetett a WCU (1995) szerint. 

 A génmegőrzés 4 fő oka

A biológiai források gazdasági kihasználása

Az ökoszisztéma fenntartása

Esztétikai szempont

Az élőlények fennmaradáshoz való joga



A veszélyeztetettség fokozatai

• 10 000 alatt – sebezhető

• nőivarú anyalétszám 1000-5000 között – bizonytalan

• nőivarú anyalétszám 100-1000 között – veszélyeztetett

• Nőivarú anyalétszám 100 alatt – kritikus



Szőrös orrú wombat. A 65 

egyed elég-e a faj túléléséhez?

300 bálna? 1000 Kemp’s Ridley teknős?

Ha növekszik ezen fajok 

létszáma, elég-e ahhoz, 

hogy fennmaradjanak? A 

genetikai variancia 

fontossága.



A genetikai variancia lassú 

regenerálódása

Allélváltozatok elvesztése a drift 

során

Több homozigóta

A populációt ért palacnyak hatása 

csökkenti a genetikai variabilitást



..

…

Az alacsony gyakoriságú 

allélok elvesztése



Amerikai bölény, a palacknyak hatás 

példája?

Az európai bevándorlás előtti becsült létszáma 60 000000

1890-re kb. 750

2000-re 360 000

A bölénynek számottevő a genetikai variabilitása

(poluláción belüli és populációk közötti heterozigozitás).

Hogyan maradhatott fenn a genetic variancia???



Kis populáció, beltenyésztettség, 

leromlás
• A fitnessz csökkenése

• Csökkent fiatalkori túlélés. A testvérpárosítás 33%-al csökkenti a 

fiatalkori túlélést

• A beltenyésztettek 90%-a kisebb fenotípusos változatosságot mutat, 

mint a nem beltenyésztettek

• A vadállatok esetében nagyobb a beltenyésztéses leromlás, mint a 

háziállatok körében

• Ezt halaknál, csigáknál, egereknél, oroszlánoknál, madaraknál 

figyelték meg
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Egy 40 tagú európai vipera populációt az épített út kettészelt. Néhány év múlva 

csökevényes egyedek jelentek meg, csökkent a kelési arány, s a populáció

létszáma hanyatlani kezdett. A populáció létszáma növekedni kezdett, a 

beltenyésztettség jelei eltűntek, mikor idegen viperákat telepítettek be a

populációkba.

Beltenyésztéses leromlás

Veszélyeztetett kis populációk



Beltenyésztéses leromlás

• Ma már csak beltenyésztett gepárdokat találunk

• A beltenyésztéses leromlás ellenpéldája?



Beltenyésztettség és kihalás

• Pozitív kapcsolat

• Ha a beltenyésztési együttható a 80%-ot meghaladja, a 

populációk 80-95%-a kihal

• A beltenyésztettség lassú növekedése során a természetes 

szelekció miatt a káros mutációk kiesnek a populációból, de a 

lassú beltenyésztettség csak késlelteti a kihalást





A beltenyésztettség jelei állatkerti tigrisnél



A beltenyésztettség (Habsburg ajak) jegye II. Károlynál



A genetikai 

variabilitás 

csökkenése 

kis 

populációban

• Fontos feladat  a       

beltenyésztettség

csökkentése, az 

allégazdagság 

fenntartása

• Kis populáció,     

csökkent 

variabilitás

• Az evolúciós 

potenciál 

fenntartása



A heterozigóták fölényének 

lehetséges magyarázata:

1) A káros recesszív allélek elfedése

2) Overdominancia – a heterozigóták 
homozigótákkal szembeni fölénye

3) Kapcsolt overdominancia (episztázis) – a 
kérdéses lókuszbeli allélokkal való kapcsoltság, 
vagy véletlen kapcsolat



A beltenyésztés elkerülése

 Részpopulációkra osztás, rotációs párosítás

 Pedigré nyomon követése 

 Nem rokonok párosítása csoporton belül, részpopulációk között

 A főemlősök „megtanulták” a rokonok felismerését, és párosodások 

elkerülését

 A szülők, testvérek jelenléte esetén a késleltetett ivarérés szintén 

hozzájárul a rokonpárosodás elkerüléséhez

 Nem rokon egyedek folyamatos immigrációja



Az effektív populációméret  

NfNm

NfxNm
Ne

)4(

A tenyésztésben résztvevő hím és nőivarú állatok 

számának 1:1 ivararányra korrigálása



Effective Population Size

Made the assumption that the 

number of males and females 

contributing to each subsequent 

generation is the same



Ha az ivararány eltér az 1:1 –től 

minden nemzedékben, a populáció 

genetikai variabilitása gyorsabb 

mértékben csökken

Oka: hogy a következő nemzedék 

létrehozásában szerepet játszó 

egyedek „effektív egyedszám” 

kevesebben vannak, mint a populáció 

létszáma



Az effektív létszám (Ne) azon egyedek 

száma egy ideális populációban, mely 

ugyanolyan arányban vesztené el a 

genetikai variabilitását mint egy N 

egyedszámú nem ideális populáció



Egy 100 egyedszámú populációban, 

melyben az ivararány 1 hím:9 nőivarú

4(10 X 90)

10 + 90
= 36Ne =



Ami azt jelenti, hogy egy 100 egyedszámú 

populáció, mely 10 hímből és 100

nőivarúból áll, ugyanolyan veszíti el a 

genetikai variabilitását mint egy 18 hímből 

és 18 nőivarúból álló 36 egyedszámú 

populáció



Az effektív populációlétszám és a 

beltenyésztési együttható változása 

eltérő ivararánynál

Populáció létszám Nőivarúak száma Hímivarúak száma

Effektív 

populációlétszám

Beltenyésztési 

együttható (%)

100 50 50 100 1,00

100 60 40 96 1,04

100 70 30 84 1,19

100 80 20 64 1,56

100 90 10 36 2,78

100 99 1 3,96 25,25



Harmonikus átlag

1

Ne

=
1

t

( 1/N1 + 1/N2 + .....1/Nt)

Hatékony

létszám

nemzedékek 

száma

nemzedékenkénti egyedek száma



Egy nemzedékben a létszám 

csökkenés nagy negatív hatással 

van az effektív 

populációlétszámra



A családméret hatása az effektív 

populációlétszámra

Ne =
4N - 4

Vk + 2

Effectív

populáció-

létszám

Az ivadékszámbeli variancia 

családonként

Tényleges tenyészegyedek száma



Az egyenlet átrendezése 

Ne/N ~ 4/(Vk + 2)

Ne/N ~ 4/(2+2) = 1,0 ~ N

Ne/N ~ 4/(4+2) = 0,67N

Ne/N ~ 4/(0+2 ) = 2,0N



A genetikai diverzitás és a 

populációméret összefüggése

r = 0,81

p < 0,001

r = 0,73 ha 

az E. coli         

kimarad

He

log N



1) Molekuláris markerek neutrálisak, vagy közel neutrálisak, 
melyek a genetikai variabilitást gyorsabban veszthetik el, mint 
a fitnesszben szerepet játszó lókuszok

2) A fitnesszel kapcsolatos tulajdonságok genetikai varianciáját 
episztatikus és dominancia variancia alakítja ki

3) A természetes szelekció a káros gének ellen irányul

Néhány lehetséges magyarázat, hogy 

miért laza, vagy nem mindig egyértelmű a 

kapcsolat a fitnessz és a genetikai 

diverzitás között



A fitnessz és a genetikai diverzitás 

közötti pozitív kapcsolat

Átlagos - X   r = 0,432 + 0,058, vagy a 34 esetből 28-ban 

pozitív a kapcsolat



A fitnessz korrelációja néhány 

populáció mutatószámmal

Populáció mérete és a fitnessz

X = 0,354 + 0,111, N=11

Heritabilitás és a fitnessz

X = 0,509 + 0,134, N=6

Molekuláris heterozigozitás és a Fitnessz

X = 0,447 + 0,081, N=17





Az őshonos fajták védelme melletti 

érvek

Kulturális érvek: emberi tevékenység eredménye

történelmi alkotások 

esztétikai értékek hordozói

szerepük van a természetvédelemben,               

tájvédelemben 

néprajzi értékek

idegenforgalomi vonzerő 



A szakmai érvek: nem ismert a várható fogyasztói igény 

lehetséges járványok az intenzív fajtákat           

nagyobb mértékben érinthetik, mint a primitív  

fajtákat

lehetséges génforrások 

kontrol populációk

hagyományos termékek alapanyagai



Ex situ és In situ génmegőrzés











HEFOP 3.3.1.



Tehénlétszám változása

1870  13268000

1911 657000

1925 321000

1935 280000

1947 279000

1957 45000

1967 180

1980 600

1990 1200

2000 4100



M – vonal 
három 
nemzedéke









A magyar racka populációmérete         

1750        6 300 000

1870 4 503 419

1911 115 000

1942 55 739

1949                                 26 294

1983                                   3 900

2001                                    3312



HEFOP 3.3.1.



HEFOP 3.3.1.

Géntartalékvédelemmel foglalkozó 

szervezetek

FAO, UNEP, UNESCO, RBI, SAVE, 

RBST, DAGENE 



Családtenyésztés, családon belüli 

szelekció

Vonaltenyésztés

Kiegyenlített családméret

Szűk ivararány fenntartása

Véletlenszerű szelekció, szétválasztó 

szelekció, természetes szelekció

Véletlenszerű párosítás vagy 

célpárosítás vagy rotációs párosítás?

Vérfrissítés?

Szubpopulációk



Az előadás összefoglalása

• A kis populáció fogalma

• Példák vadon élő populációkból

• Effektív populációméret és beltenyésztettség

• Populációméret és a fitnessz

• Őshonos fajták

• Géntartalékvédelem indokai

• Szelekciós és párosítási eljárások kis 

populációkban 



Előadás ellenőrző kérdései

• Mi a kis populáció fogalma?

• Mi az effektív populációméret?

• Számítson effektív populációméretet különböző 

egyedszám mellett!

• Milyen érvek szólnak a géntartalékvédelem mellett?

• Milyen szelekció ajánlott kis populációban?



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET

• Előadás anyagát készítette: Dr. Komlósi István

• Dr. Mihók Sándor, Dr. Rushda Khan, Dr. Dave 

McDonald gondolatainak felhasználásával


