DÉL- ÉS KÖZÉP-AMERIKAI SÜGÉREK ÁTFOGÓ RENDSZERTANA ÉS EVOLÚCIÓJA

Miért kell mindig átnevezni a fajokat? Mire jó az, hogy mire nagy nehezen megtanuljuk egy bizonyos hal nevét,
addigra azt már máshogy hívják? Az alábbi cikk a következő, 2010-ben megjelent munka nyers fordítása, kivonata:
López-Fernández H, Winemiller KO, Honeycutt RL. Multilocus phylogeny and rapid radiations in Neotropical cichlid
fishes (Perciformes: Cichlidae: Cichlinae). Mol Phyl Evol 55:1070–1086. Remélem, hogy a rendszertan szövevényes
világában nem feltétlenül jártas akvaristák számára is érthető módon, némiképp sikerül rávilágítanom a probléma
természetére. Tudomásom szerint jelenleg nem létezik ennél újabb és kimerítőbb tanulmány a témában. A csillaggal
jelölt idegen kifejezéseket a cikk végén található szószedetben magyaráztam.

Dél- és Közép-Amerika folyói adnak otthont a Föld legváltozatosabb édesvízi halfaunájának.
Némely becslés 6000 fajon is túlmutat, ami talán valamennyi hal 20%-át, illetve valamennyi
gerinces 10%-át teszi ki. Ebből közel 600 faj a bölcsőszájú halak (Cichlidae, a továbbiakban sügérek)
közül kerül ki, így sokféleség tekintetében a család a harmadik helyen áll Amerika trópusi és
szubtrópusi éghajlatú területein elterjedt halcsaládjai között, csak a pontylazacok (Characidae) és
az algaevő harcsák (Loricariidae) előzik meg. Az amerikai sügérek (Cichlinae) egy monofiletikus*
kládot* alkotnak, amely testvércsoportja az ugyancsak monofiletikus afrikai Pseudocrenilabrinae
kládnak. Közép- és Dél-Amerika csaknem valamennyi folyójában megtalálhatók, Patagóniától
Texasig. Az amerikai klád megközelítőleg 60 nemet (genus) tartalmaz, sok eddig még le nem írt
fajjal. A amerikai sügérek nagy többsége három fő nemzetségbe (tribus) sorolható: Geophagini,
Cichlasomatini és Heroini. Néhány további fajt a következő nemzetségekbe helyeztek el: Cichlini,
Retroculini, Chaetobranchini és Astronotini. A Geophagini nemzetség elterjedése Dél-Amerikára és
Dél-Panamára korlátozódik, és hozzávetőleg 18 nemet és kb. 250 fajt tartalmaz. A Cichlasomatini
nemzetség 11 leírt nemet és több mint 70 fajt foglal magában, dél-amerikai és panamai
elterjedéssel. A Heroini nemzetségnek közel 30 neme és kb. 150 faja található meg Dél- és KözépAmerikában, valamint egy nemük Kuba és Hispaniola szigetén lelhető fel.
Figyelemre méltó módon keveset tudunk az amerikai sügérek sokféleségének eredetéről, mivel a
sügérek evolúciós változatosságára irányuló legtöbb tanulmány a kelet-afrikai Viktória-,
Tanganyika- és Malawi-tavak egyedülálló adaptív radiációjára* összpontosítanak. Az afrikai tavi
sügérek késő neogén-negyedidőszaki (<7 millió év) eredetével ellentétben, az amerikai sügéreknek
hosszú diverzifikációs története van, ami egészen a késő krétáig (>90 millió év) vezethető vissza.
Következésképp az amerikai sügérek törzsfejlődésének jobban lekövethetőnek kellene lennie.
Azonban az evolúciójuk iránti növekvő érdeklődés ellenére az amerikai sügérek törzsfejlődése csak
részlegesen tisztázott. Tehetetlenségünknek számos oka van:
1.

széleskörű homopláziával* társított konvergens ökomorfológiai diverzifikáció*;

2.

taxonok* nagyfokú sokfélesége, amik közül néhány kritikus fontosságú taxon csak
mostanában vált elérhetővé a vizsgálatok számára;

3.

gyors diverzifikáció az alapi elágazódási pontokon;

4.

némely főbb leszármazási vonalban uralkodó eltérő sebességű szekvencia-divergencia*;

5.

taxonok vagy taxonómiai bélyegek (mind molekuláris, mind morfológiai) nem megfelelő
mintavétele az eddig végzett tanulmányokban.

Számos, a főbb kládok nemek közötti kapcsolatait, vagy akár az egész amerikai kládot elemző
tanulmány jelent meg mostanában. Ezekben a munkákban viszont a taxonok mintavétele és a

karakterhalmazok nem alkalmasak arra, hogy felfedjék az egész leszármazási vonalon belüli
rokonsági viszonyokat. Habár a legtöbb tanulmány nagymértékben hozzájárult az amerikai sügérek
közötti kapcsolatok megértéséhez, ugyanakkor az is bizonyossá vált, hogy ez egy nehezebb
probléma annál, mint amire sokan számítottak. Az amerikai sügérek stabil rendszertanának
létrehozásához elengedhetetlenül szükséges egy megbízható törzsfa. Különösen igaz ez a középamerikai kládra, melyet állandóan változtatni kényszerülnek.
A dél-amerikai sügérek relatíve stabil rendszertana főleg Kullander munkásságának köszönhető,
aki mintegy három évtized alatt szinte valamennyi dél-amerikai csoportot átdolgozott, valamint
létrehozta a Cichlinae alcsalád első osztályozását. A Cichlasoma Kullander általi átdolgozása 12 délamerikai fajra korlátozta a nemet. Formális nemi szintű besorolás híján ez sok fajt úgymond
„árván” hagyott. Ez a döntés egy sor tanulmányt eredményezett, amik új nemeket írtak le a délamerikai Cichlasomatini és Heroini nemzetségeken belül, valamint a Geophagini-t is átdolgozták.
Ezáltal létrejött a dél-amerikai sügérek stabilabb és kezelhetőbb osztályozása. Sajnos ugyanez nem
mondható el a Heroini nemzetség közép-amerikai képviselőiről, melyek rendszertanában állandó a
zűrzavar.
A korábban a Cichlasoma sensu lato* nembe tartozó közép-amerikai sügérek világos, genus-szintű
besorolásának hiányában azok rendszertana komoly átdolgozást kíván, de a revízió lassúnak és
nehézkesnek bizonyult, és egyelőre messze áll a tökéletestől. Kullander és Stiassny azt javasolta,
hogy amíg egy világos törzsfejlődési rekonstrukció és genus-szintű meghatározó bélyegek nem
állnak rendelkezésünkre, a korábbi Cichlasoma legtöbb elárvult faját így jelöljük: ‘Cichlasoma’.
Kullander arra is rámutatott, hogy pár korábbi Cichlasoma valós nemként kezelhető (pl.
Thorichthys), mivel azokat korábban, mint különálló „csoportokat” jól diagnosztizálták. Azonban
amíg néhány ilyen csoport hasznosnak bizonyult (pl. Astatheros, Herichthys), mások eredeti
definíciójukat tekintve nyilvánvalóan polifiletikus* csoportosítások (pl. Theraps, Parapetenia). A
típusok újabb keletű átdolgozása és az új taxonok elemzése (főleg a Heroina nem) további
segítséget nyújtott néhány közép-amerikai taxon, mint pl. a Parachromis azonosításához, valamint
tulajdonságok leírásával szolgált a Heroini nemzetség nemeinek meghatározásához. Kullander
javasolta először az amerikai sügérek törzsfejlődésen alapuló osztályozását, és formálisan
megállapította a Heroini nemzetség monofiletikus voltát, viszont rendszertana figyelmen kívül
hagyta a közép-amerikai fajokat. Nemrégiben azonban több törzsfejlődési tanulmány jelent meg
ezen sügérek rendszerezésére, melyek elkezdték tisztázni a Heroini nemzetség összetételét. Ezek a
munkák a közép-amerikai sügérek jelenlegi osztályozásával kapcsolatos két fő probléma
megoldásában segédkeztek. Először is nincs egyetértés a monofiletikus nemek leírását és
definícióját illetően, főleg hogy mely fajok tartoznak a jelenleg elismert nemekbe. Másodszor a
nemek közti törzsfejlődési viszonyok nem tiszták, ami megnehezíti egy stabil osztályozás
kidolgozását. Ezen problémák megoldásához sűrű fajszintű taxon-mintavételre és nagyszámú
tulajdonság felhasználására van szükség.
Jelen tanulmány az amerikai sügérek molekuláris filogenetikájáról* számol be, amihez öt
különböző molekuláris markerből* nyert adatot, valamint 57 nem 154 faját használja fel. Az
amerikai sügérek valamennyi főbb leszármazási vonala szerepel az elemzésben, nagyszámú eddig
még le nem írt taxonnal egyetemben. Ez az amerikai sügérek eddigi legátfogóbb filogenetikai
analízise, olyan fajokkal, melyek eddig molekuláris elemzéshez nem álltak rendelkezésre (pl.
Mazarunia).

Anyag és módszer
A végső cél az volt, hogy létrejöjjön egy, az amerikai sügérek valamennyi leszármazási vonalára
vonatkozó törzsfejlődési hipotézis. Külcsoportként* szerepel az indiai Etroplus maculatus és a
madagaszkári Paretroplus polyactis és Paratilapia polleni, melyek testvércsoportot* képeznek
mind az afrikai, mind az amerikai sügérekkel. A Hemichromis fasciatus, Chromidotilapia guntheri és
Heterochromis multidens afrikai folyami sügérek képviselik az amerikai sügérek testvércsoportját.
Minden eddig leírt amerikai nemből legalább egy faj szerepel a törzsfán. A vélhetőleg bazális*
Cichla, Retroculus és Astronotus nemekből nyolc faj, a Chaetobranchus és Chaetobranchopsis
nemekből egy-egy faj szerepel. A Geophagini nemzetséget 48 faj (14,8%-a a becslések szerinti
összes fajnak) képviseli 18 nembe sorolva. Korábbi tanulmányok eredményeit követve, a
‘Geophagus’ brasiliensis és ‘Geophagus’ steindachneri kládokat leírásra szoruló nemekként
kezelték. A guyanai Mazarunia genus egy leírt (M. mazarunii) és két leírásra váró faja is szerepel a
törzsfán, ezeket eddig még nem elemezték molekulárisan. A Cichlasomatini nemzetséget 20 faj
(17,5%-a a becsült összesnek) képviseli minden ismert genusból. A Heroini nemzetségből 83 fajt
(51,2%-a a becsült összesnek) vettek be az elemzésbe, melyek valamennyi dél-amerikai nemet
képviselik, valamint minden leírt közép-amerikai nemből legalább egy fajt. Az el nem nevezett
közép-amerikai leszármazási vonalakat ‘Cichlasoma’-ként jelölték. Azzal a céllal maximalizálták a
taxonok mintavételét, hogy a törzsfa genus* és genus fölötti kategóriái tisztábbak legyenek, egy
sor olyan tanulmánynak megfelelően, ahol is bizonyossá vált, hogy a megnövelt taxon-mintavétel
gyakran fontosabb szerepet játszik a pontos filogenetika felfedésében, mint a nagyobb
mennyiségű adat.
Három mitokondriális gén* (citokróm b, ND4, riboszómális 16S) és két sejtmagi gén (RAG2, S7)
DNS szekvenciáit nyerték ki 166 fajból. A DNS-t izomszövetből vagy úszóból izolálták.
Nem fontos belemélyednünk a molekuláris technikákba és a bioinformatikai módszerekbe, elég
annyit tudnunk, hogy az imént említett öt génből öt különböző adathalmazt hoztak létre, melyek a
filogenetikai elemzés során öt külön partíciót alkottak. A törzsfát a három legmodernebb
módszerrel számították (Maximum Parsimony, Maximum Likelihood és Bayesian Inference). A
kijött topológiát* több hipotézis tesztelésére használták, mint például az adatpartíciók közötti
egybevágás, korábban megjelent törzsfák megbízhatósága, bizonyíték gyors radiációkra a belső
ághosszak alapján.
A belső ághosszak tesztelése során kiderült, hogy mindhárom fő Cichlinae klád tövén található
néhány szignifikánsan rövid ág. Ezek az ágak általában alacsony megbízhatósági értékű elágazódási
pontokkal járnak együtt, ami megerősíti az elképzelést, hogy némely elágazódási pont nem
különböztethető meg a politómiától*. Ez annyit tesz, hogy egy csomópontból elvileg csak két ág
válhatna le (fajok szétválása), de a törzsfa felbontása nem megfelelő ezeken az ágakon, így azok
nem feltétlen fedik a valóságot. Ezeket az ágakat pirossal jelölték a törzsfán. Némely rövid ággal
rendelkező elágazódási pont azonban statisztikailag megbízható (pl. 22, 41, 128, 155), amiből az
szűrhető le, hogy a rövid ágak nem jelentenek szükségszerűen alacsony filogenetikai felbontást.

Taxon-mintavétel és az amerikai sügérnemek diagnózisa
Az amerikai sügérek modern, világos filogenetikai kontextusban történő osztályozására elsőként
Kullander tett kísérletet 1998-ban. A legtöbb dél-amerikai sügérnemet tartalmazó törzsfa
felállításához 91 morfológiai tulajdonság mátrixát használta fel. Azóta számos tanulmány jelent
meg, melyek jó néhány komolyabb hibát fedtek fel Kullander korai törzsfáján. Eredeti
osztályozásának nagy része ma már nem állja meg a helyét az újabban felállított topológiák
fényében. A Cichlinae alcsalád legújabb osztályozása Smith és mtsai (2008) nevéhez fűződik, akik
hét különböző DNS fragmentumból* álló szupermátrixot vetettek össze Kullander morfológiai
adathalmazával. Sajnos ez a tanulmány nagymértékben ellentmond az összes többi, a témában
megjelent közlemény eredményeinek, így filogenetikai szempontból ez a munka sem kielégítő.
A közép-amerikai nemek meggyőző jellemzéséhez az eddigieknél részletesebb filogenetikai
elemzésre és morfológiai leírásokra lesz szükség, mert a jelenlegiek nem elegendők a legtöbb nem
meghatározásához. Az eredmények azt mutatják, hogy a közép-amerikai sügérnemek definiálására
használt hagyományos morfológiai bélyegek, vagy a korábbi Cichlasoma csoportok átható
homopláziának* vannak kitéve. Ennélfogva félrevezető, ha csupán ezeket használjuk fel az
evolúciós vonalak meghatározására. Egyes bélyegek, mint pl. a fogak vagy a test formája a
kládokon belül nagymértékben változhatnak. Durva példa erre a Theraps nem, ahol extrém reofil
(áramláskedvelő), nyújtott testű formák (pl. T. irregularis) egyazon kládban vannak a zömökebb
fajokkal, mint pl. a T. intermedius. A Paraneetroplus bulleri reofil adaptációi több esetben is oda
vezettek, hogy a fajt monotípusos* nemként kezelték, miközben jelen tanulmány molekuláris
filogenetikai elemzése szerint a faj egy sokkal nagyobb klád része, legalább egy egyedi molekuláris
diagnosztikai bélyeggel és legalább annyi ökomorfológiai variációval, mint amennyi a Theraps
kládban jelen van.

Theraps irregularis

Theraps intermedius

Jelen filogenetikai elemzés elegendő taxont tartalmaz ahhoz, hogy a szóban forgó nemek
nevezéktana átdolgozható legyen. A taxonómiai prioritást* élvező nevek (pl. Theraps,
Paraneetroplus) előnyére kiküszöbölhetők a fölösleges nevek (pl. Vieja). A legújabb molekuláris
filogenetikai munkák által tett előrelépések ellenére a közép-amerikai sügérek rendszertana
további kutatásokat igényel. A nemek molekuláris diagnózisa és a köztük lévő egyre inkább tisztuló
viszonyok arra a felismerésre vezetnek, hogy sokuk tisztán morfológiai alapon nem
diagnosztizálható. Ez a tény bizonyosan gátolni fogja az evolúcióbiológusok, ökológusok és
természetvédők erőfeszítéseit. Mindazonáltal a jelen munka törzsfája szolgáltatja az eddigi
legteljesebb filogenetikai keretet az evolúciós diverzifikáció tempójának és folyamatainak
tanulmányozásához az ökológiailag változatos amerikai sügérek körében.

Magasabb szintű rokonsági viszonyok
A Cichlinae alcsalád változatossága főleg a Geophagini, Cichlasomatini és Heroini kládokra
koncentrálódik. Az Astronotus genus a Cichlasomatini + Heroini klád testvércsoportja. Számos
korábbi tanulmánynak megfelelően a Chaetobranchini nemzetség megerősítést nyert, mint a
Geophagini testvércsoportja. Egy megbízható ág egyesíti a Cichlini és Retroculini kládokat. Nemrég
publikált munkákkal egyetemben, az új eredmények tovább tisztázzák a hét nemzetség, mint
magasabb rendszertani kategóriák létjogosultságát, valamint mostanában javasolt kládon belüli
viszonyokat erősítenek meg. Még jelentősebb, hogy a Geophagini és Heroini nemzetségek
megnövelt taxon-mintavételi száma és a nagyobb mennyiségű molekuláris adat több, korábban
ismeretlen csoportosításokat bizonyít. A hozzáadott fajok tökéletesítik az amerikai sügérek
változatosságának hátterében álló evolúciós folyamatok megértését. Az alábbiakban tárgyaljuk a
leginkább releváns rokonsági viszonyokat a korábbi és új eredmények fényében. Továbbá
megvizsgálunk néhány, az amerikai sügérek evolúciós eredetét érintő következtetést.

Geophagini
Korábbi munkákkal összehasonlítva, a Geophagini nemzetségen belüli főbb kládok viszonyainak
felbontása és megbízhatósága megnőtt. Például a jelen munka alátámasztja a geophagin,
crenicaratin, mikrogeophagin csoportokat és a Biotodoma nemet egyesítő kládot. Továbbá a
geophagin és mikrogeophagin kládok is megbízhatóbbá váltak.
A Geophagini többi tagja egy másik kládban helyezkedik el, ami három csoportot tartalmaz. Az
apistogrammin csoport megegyezik a korábbi „Satanoperca kláddal”. Az Apistogramma
pucallpaensis, melyet korábban a monotípusos Apistogrammoides Meinken 1965 nembe
helyeztek, más Apistogramma fajokat tartalmazó kládba ágyazódott (106-os elágazás). Ezért annak
érdekében, hogy az Apistogrammát monofiletikus nemnek tartsák meg, az Apistogrammoides
Meinken 1965 nemet az Apistogramma Regan 1913 fiatalabb szinonimájának kell tekinteni.

Apistogramma pucallpaensis, korábban Apistogrammoides

A crenicichlin klád megerősíti a Teleocichla és a Crenicichla nemek rokonságát, de az előbbi mélyen
beágyazódott elhelyezkedése a Crenicichla fajokat tartalmazó kládban kétségbe vonja a
Teleocichla, mint önálló genus létjogosultságát. Mindazonáltal csak óvatosan javasolható a
Teleocichla és Crenicichla szinonimitása (további adatra van szükség), mert más amerikai
sügérekkel összevetve a Crenicichlák körében tapasztalható a leggyorsabb és legváltozatosabb
molekuláris evolúció. Továbbá a crenicichlin kládon belül az Acarichthys egy ágra került a
Biotoecusszal, így kiszorult a Guianacara. Ez az eredmény szemben áll a legtöbb korábbi
elemzéssel. Mivel a jelenlegi elemzés nagy megbízhatósággal állapítja meg a Guianacara és a
kevéssé ismert Mazarunia nem testvércsoport viszonyát, így mindkét nem a guianacarin klád tagja
lett. Némi morfológiai bizonyítékra alapozva, Kullander eredetileg azt gondolta, hogy a Mazarunia

genus a Dicrossus és Crenicara nemeket tartalmazó klád tagja. A Mazaruniát eddig nemigen
tanulmányozták, mert egészen mostanáig sem példányok, sem szövetminták nem álltak
rendelkezésre. A guianacarin klád felállítása az első bizonyíték izolált evolúciós múltú, a DélAmerika északi részén lévő Guyana-pajzs lejtőin futó tiszta és gyors folyású vizekben élő geophagin
sügérekre.

Mazarunia mazarunii

Cichlasomatini
Mintavételi szám szempontjából a Cichlasomatini nemzetség legrészletesebb tanulmányozása
Musilová és mtsai (2008, 2009) munkáihoz köthető. Ők azonosítottak egy kládot, amiben az
Aequidens tetramerus csoport és a Cichlasoma genus testvértaxonokat alkotnak, és ezek
együttesen testvércsoportot képeznek az A. diademát tartalmazó csoporttal. Vagyis az Aequidens
nemet parafiletikussá* tették. Most viszont létrejött egy vélhetően monofiletikus, megbízható
Aequidens sensu stricto* (vagyis A. tetramerus + A. diadema csoportok), amely a Cichlasomával
alkot testvércsoportot. Mint arra Musilová rámutatott, az Aequidens sensu lato további
filogenetikai analízisére van szükség ahhoz, hogy egyértelműen diagnosztizálható legyen az
Aequidens nem, illetve hogy meghatározható legyen, hogy a jelenleg a nembe sorolt fajok közül
melyek tartoznak esetleg más leszármazási vonalakba. A jelenlegi eredmények alapján azonban
López-Fernández nem ért egyet Musilová javaslatával, miszerint az Aequidenst be kellene
olvasztani a Cichlasomába. Habár egyes fajok, mint az A. patricki lehetséges, hogy a Cichlasoma
nembe tartoznak, a próbaképpen Aequidens sensu strictónak hívott klád magas megbízhatósági
értékkel alkotja a Cichlasoma testvércsoportját.
Mindkét tanulmány megbízhatóan megállapította, hogy a monofiletikus Andinoacara
testvércsoportja a Bujurquina és Tahuantinsuyoa nemeknek, mely csoportot félhivatalosan
andinoacarin kládnak neveztek el. A relatíve apró eltérésektől eltekintve érdekes, hogy mindkét
topológia közeli rokonsági viszonyt sejtet a főleg transz-andoki elterjedésű Andinoacara,
Bujurquina és Tahuantinsuyoa nemek, valamint a széles körben elterjedt cisz-andoki alföldi
formák, a Laetacara és az Acaronia nemek között.
Mindkét munka feltűnő eredménye a nannacarin klád genus fölötti rokonsági viszonyainak
alacsony megbízhatósága. Bár minden tanulmány a nannacarin kládot monofiletikusnak találta,
viszonya a Cichlasomatini nemzetség többi tagjához különbözik az egyes közleményekben. Habár
ha valamennyi eredményt összevetjük, azt találjuk, hogy a nannacarin klád valószínűleg az
andinoacarin klád rokona, figyelemre méltó, hogy a nagy adathalmazok és a kiterjedt taxonmintavétel nem tudja világosan alátámasztani ezt a viszonyt.

Heroini - dél-amerikai klád
A Heroini nemzetség dél-amerikai nemei nem alkotnak monofiletikus csoportot. Három bazális
dél-amerikai vonalat sikerült felállítani: (1) Hypselacara + Hoplarchus, (2) Pterophyllum, (3)
mesonautin klád. Továbbá három dél-amerikai elterjedésű csoport jól beágyazódott a középamerikai kládokba: a caquetain klád, az Australoheros nem és a ‘Cichlasoma’ festae csoport.
Korábbi munkák a Pterophyllumot a Geophagini és Cichlasomatini nemzetségek közé helyezték. A
Pterophyllum azonban a Heroini nemzetség bazális leszármazási vonala, a Hypselacara +
Hoplarchus nemeket tartalmazó klád és a többi Heroini klád közé ágyazódik be.
A Heroini nemzetség dél-amerikai sokfélesége főleg a mesonautin kládban összpontosul (Heros,
Symphysodon, Uaru és Mesonauta). A Heroini többi faja két nagy csoportra osztható, déli és északi
közép-amerikai kládokra. Földrajzilag az északi és déli kládot a Motagua-vetődés (Guatemala)
választja el egymástól. Mindkét klád tekintélyes morfológiai és ökológiai változatossággal bír,
viszont morfológiailag egyiket sem tanulmányozták behatóbban. A két csoport együttesen alkotja
az úgynevezett Circum-Amazonian Heroini kládot.

Heroini - déli közép-amerikai klád
A klád monofiletikus volta mérsékelten megbízható, és a nandopsin, caquetain és amphilophin
kládokat tartalmazza. Habár a legtöbb tanulmány egyetért e három csoport általános
elfogadottságát illetően, viszont tartalmuk és egymáshoz való viszonyuk változó. Jelen tanulmány
testvércsoport viszonyt tárt fel a nandopsin és caquetain kládok között, míg más munkákban a
topológiák attól függően változtak, hogy milyen módon elemezték az adatokat. Egy korábbi
közleménytől eltérően, ahol a nandopsin klád két közép-amerikai klád közé ágyazódott és a
Nandopsis genus közép-amerikai eredetét javasolták, a legújabb topológia szerint a karibi genus
őse bármelyik kontinensről származhatott. Ezek az eredmények a korábbi feltevésektől eltérő
állatföldrajzi múltat sugallnak és további vizsgálatokat tesznek indokolttá a sügérek lehetséges
vándorlási útvonalait illetően Dél- és Közép-Amerika, valamint a Karib-szigetek között.

Nandopsis tetracanthus. Vajon hogy került Kubába?

A rendszertanilag leginkább problémás, fajgazdag és ökomorfológiailag változatos közép-amerikai
sügércsoport az amphilophin klád, amely jelenleg testvércsoportot képez a nandopsin és
caquetain kládokat tartalmazó csoporttal. Az amphilophin kládon belül kevés az olyan, nemek
közötti rokonsági kapcsolat, ami megbízható lenne. Legalább egy genus, a Cryptoheros minden
bizonnyal nem monofiletikus. Némely genus fölötti kapcsolat egybevág a korábbi eredményekkel,
például az Amphilophus sensu stricto (vagyis az Astatheros nélkül) az Archocentrusszal
csoportosult, és a kettő együtt testvércsoportja a ‘Cichlasoma’ lyonsi csoportnak. Másfelől viszont
a Herotilapia korábbi beolvasztását az Archocentrusba molekuláris bizonyítékok alapján

egyöntetűen megcáfolták, mivel a két nemet soha nem találták egy ágon, most viszont erős
kapcsolatot tártak fel a Herotilapia és a Tomocichla között. Sajnos az egyedüli Archocentrus, ami
minden molekuláris analízisben szerepel, az az A. centrarchus, így a genus monofiletikus viszonyát
a másik fajjal, az A. spinosissimusszal eddig még formálisan nem tesztelték.

Archocentrus centrarchus

Az amerikai sügérek rendszertanában nincs még egy olyan vélhető genus, ami csak megközelítőleg
annyira problematikus, mint a Cryptoheros. Eredetileg 2001-ben választották le az Archocentrusról,
majd 2007-ben három alnemre osztották: Cryptoheros, Panamius és Bussingius. Az Archocentrust
tovább darabolták, hogy az Amatitlania genus megkülönböztethetővé váljon, a Herotilapiát
harmadik fajként beolvasztották az Archocentrusba, valamint felállították a Rocio nemet a
‘Cichlasoma’ octofasciatus csoportba tartozó fajok számára. Azonban egyetlen molekuláris
adathalmaz sem eredményezett monofiletikus kládokat az imént felsorolt csoportok esetében.
Jelen tanulmány szerint a Cryptoheros chetumalensis és a C. cutteri alkotja az egyetlen megbízható
fajcsoportot a vélt nemen belül. A Cryptoheros sensu lato monofiletikájának hiánya nem
korlátozódik a jelenlegi elemzésre, mivel legalább három másik közlemény is kiterjedt parafiletikát
talált a korábbi Archocentrus genus mintái között.

Cryptoheros cutteri

Az Australoheros genus, bár elterjedését tekintve a Dél-Amerika déli részén fekvő Paraná–La Platamedencékre korlátozódik, minden egyes molekuláris elemzésben mélyen beágyazódik a középamerikai taxonokba. Viszont pontos helye a törzsfán közel sem egyezik a tanulmányok között. Az
új törzsfán a genus az amphilophin kládon belül az Amatitlaniához áll közel. Az Australoheros
változó pozíciója miatt az új eredményeket óvatosan kell értelmezni. Különösen igaz ez
állatföldrajzi szempontból, mivel az Australoheros eredetének és jelenlegi földrajzi elterjedésének
értelmezése nehezebbnek tűnik az új topológia alapján (vagyis egy közép-amerikai elterjedésű
kládba ágyazva), mint egy korábbi eredmény alapján (minden közép-amerikai taxonhoz képest
bazális pozícióban). Általában véve minden tanulmány a közép-amerikai kládon belül helyezi el az
Australoherost, legtöbbjük vagy az amphilophinekhez közel, vagy azon belül. További kutatás
szükséges az Australoheros helyzetének megállapításához és földrajzi múltjának felfedéséhez.

Australoheros facetus. Mit keres egy dél-amerikai elterjedésű nem a Cryptoherosok között?

Az amphilophin klád monofiletikája némileg támogatott, mégis, néhány kivételtől eltekintve, a
kládon belüli rokonsági kapcsolatok még közel sem megoldottak. A rendszertant sürgősen át kell
értékelni, különösen a jelenleg a Cryptoheros sensu latóba sorolt fajokét. Az amphilophin klád
helyzete hasonló a Geophagini nemzetségéhez, ahol a kiterjedt homoplázia morfológiai
szünapomorf* bélyegekkel társult, ami legalább néhány leszármazási vonal diagnózisát lehetővé
tette.

Heroini – északi közép-amerikai klád
Az északi közép-amerikai klád három vonalat foglal magában: az astatheroin, tomocichlin és
herichthyin kládokat. Az Astatheros genus monofiletikus, melyen belül a Rocio beágyazódott az A.
macracanthus és a többi Astatheros közé. Az Astatherost és Rociót (‘Heros’ octofasciatus néven)
mások is a herichthyin klád alapjához közel helyezték el, de a két genus nem alkotott egy kládot.
Később az Astatherost a Rociót és Herotilapiát tartalmazó klád testvércsoportjának vették, míg az
új eredmények szerint a Herotilapia nagy bizonyossággal a Tomocichlához áll legközelebb. Mivel a
Rocio be van ágyazva az Astatherosba, és mivel egyik korábbi alternatívát sem támasztja alá a
jelenlegi megnövelt adathalmaz, ezért a Rocio az Astatheros részének tekinthető, és az itt szereplő
faj Astatheros octofasciatus néven kezelendő.

Astatheros octofasciatus. Volt már Rocio, Cichlasoma, Nandopsis, Heros is

Néhány kivételtől eltekintve a herichthyin genusok monofiletikája megbízható, csakúgy mint az
egymás közötti viszonyok a kládon belül. Mindazonáltal van még mit alakítani rajta. Habár a
Thorichthys genus monofiletikája nem vonható kétségbe, mégsem világos mi lehet a legközelebbi
rokona. A Thorichthys jelenleg a herichthyin klád alján található a ‘Cichlasoma’ festae és a ‘C.’
grammodes között, viszont mások a Thorichthyst a ‘C.’ salvini testvércsoportjának hozták ki.
Korábban a ‘Cichlasoma’ bocourtit a Theraps aljához helyezték és különálló nemként

azonosították. Ellenben most a Theraps lentiginosus került a klád legaljára, a ‘C.’ bocourti pedig a
megbízható Theraps nembe ágyazódott. Ennélfogva a fajt Theraps bocourtinak nevezték el.

Theraps bocourti

Rican 2008-ban három részre osztotta a Paraneetroplus nemet: Paraneetroplus, Vieja és
Paratheraps. Jobban tesszük azonban, ha csak a Paraneetroplus nemet tartjuk meg, mivel a
korábbi munkákban nem teljes a taxon-mintavétel, a nemen belüli viszonyok nem egyértelműen
tisztázottak, valamint a morfológiai diagnosztikus tulajdonságokat nem egészen tárták fel. Végül a
Herichthys genus monofiletikája minden molekuláris elemzés szerint megbízható. Közeli rokonsága
a Theraps és Paraneetroplus nemekkel nem kétséges.
Összefoglalva, az északi közép-amerikai klád egy olyan sügércsoport, ami néhány rövid alapi ág
ellenére eléggé megbízható. Bár a legújabb törzsfán több közép-amerikai sügérnem szerepel, mint
a korábbi munkákban, a közöttük lévő rokonsági viszonyok mégsem kellőképpen tisztázottak.
Nagyon fontos lenne olyan részletes anatómiai vizsgálatokat végezni (molekuláris adatokkal
kombinálva), melyek lehetővé tennék a különböző közép-amerikai nemek gyakorlatiasabb
diagnosztizálását. Hasznos volna a legújabb molekuláris adathalmazokat a már létrehozott
morfológiai mátrixokkal kombinálni: López-Fernándezét (2005) a Geophagini, Ricanét (2008) a
Heroini, Schmitter-Sotóét (2007) némely amphilophin, ill. Musilováét (2009) a Cichlasomatini klád
esetében. Egy efféle analízis jóval szélesebb kontextusban tenné lehetővé a különböző kládok
szünapomorf bélyegeinek detektálását. Valamennyi amerikai sügér ilyen nagyszámú tulajdonságot
magába foglaló alapos anatómiai elemzése csak igen nagy erőfeszítés eredményeképpen,
valószínűleg több munkacsoport együttműködése révén jöhet létre.

Adaptív radiáció és konvergens evolúció
López-Fernández feltevése szerint a geophagin sügérek változatossága adaptív radiáció útján
fejlődött ki. Adaptív radiációnak akkor tekinthető egy élőlénycsoport, ha az (a) monofiletikus (b)
gyorsan diverzifikálódott (c) kölcsönösség áll fenn a fenotípus* és a környezet között (d)
hasznosítja az új jellegeket. Kimutatták, hogy az erősen monofiletikus Geophagini nemzetség az
első két követelménynek megfelelt. A legújabb eredmények nem csupán megerősítik a Geophagini
nemzetség fajainak gyors diverzifikációját, hanem kiterjesztik azt a Heroini és Cichlasomatini
kládokra is. Az új törzsfa elágazódási mintázata azt sugallja, hogy a Geophagini és Heroini kládok
tövén található rövid ágak egy korai, robbanásszerű evolúciós szétterjedésnek felelnek meg, amit
konvergens, adaptív ökomorfológiai diverzifikáció követett. Az amerikai sügérek ökomorfológiai
változatossága a genusok között a legkifejezettebb, az egyes genusokon belüli variáció általában

kevésbé észrevehető, és gyakran olyan esetekre korlátozódik, ahol a fajok ugyanazt az élőhelyet
foglalják el (pl. a Geophagus abalios és dicrozoster fajpár).
A Geophagini és Heroini nemzetségek tagjainak morfológiája szorosan összefügg az ökológiai
funkcióval. A morfológiai specializáció adaptív természetét kihangsúlyozzák a táplálkozással és
élőhely használattal kapcsolatos konvergens evolúció ismételt esetei. A nemek közötti konvergens
ökomorfológiai specializáció bőségesen dokumentált. Néhány példa: nyújtott testalkatú halevők
(pl. Cichla és Crenicichla Dél-Amerikából, Parachromis és Petenia Közép-Amerikából); zúgókban
élő, gerinctelenekkel táplálkozó Teleocichla (Dél-Amerika) és Theraps (Közép-Amerika); az álló
vagy lassú folyású vizeket kedvelő, komplex élőhelyeket elfoglaló, korong alakú fajok (pl.
Mesonauta, Pterophyllum és Symphysodon Dél-Amerikából, és az Archocentrus centrarchus KözépAmerikából); specializált fogakkal rendelkező algaevők (pl. Hypsophrys, Tomocichla); valamint egy
sor aljzatot szűrő faj, melyek a garatjuk segítségével kiválogatják az ehető gerincteleneket az
iszapból (pl. bizonyos Geophagusok Dél-Amerikából, Thorichthys és Astatheros Közép-Amerikából).
Néhány esetben a specializáció egyetlen csoportra korlátozódik, mint pl. a bomlástermékekkel
történő táplálkozás, ami fellelhető némely közép-amerikai sügér esetében, de dél-amerikai
taxonokban nem, mert ott azt a niche-t két pontylazac-család (Curimatidae és Prochilodontidae)
tagjai foglalják el. Habár morfológiailag kevésbé specializáltak, a Cichlasomatini nemzetség
tagjainak testmérete jelentősen különbözhet, több “törpe” leszármazási vonalat (pl. Nannacara,
Laetacara) is beleértve. A leginkább figyelemre méltó módon specializált genus a Cichlasomatinin
belül az Acaronia, melynek két tagja szokatlan mértékben kinyújtható állkapoccsal rendelkező
ragadozó. Ez a tulajdonság konvergens a közép-amerikai Caquetaia és Petenia fajok hasonló
állkapcsaival.

Cichla ocellaris (Dél-Amerika) és Petenia splendida (Közép-Amerika). Halevő ragadozók

Hypsophrys nematopus (“szegény ember Tropheusa”) és Tomocichla tuba. Mindkét faj alga- és növényevő

Az ökomorfológiai diverzifikáció időbeliségének és az amerikai sügérek evolúciójában
tapasztalható, figyelemre méltóan változatos funkcionális specializáció megértéséhez
tudományterületek közötti kutatási erőfeszítésre van szükség. Az ökológiát, funkcionális
morfológiát és filogenetikát kombináló tanulmányok felfedhetik az ökomorfológiai diverzifikációs
mintázatokat, és az amerikai sügérek sok más evolúciós aspektusába nyújthatnak betekintést. Az
itt ismertetett új eredmények ehhez a programhoz szolgáltatnak keretet. Továbbá úgy értelmezték
a molekuláris elágazódások mintázatait, mint filogenetikai bizonyítékot az adaptív radiáció
ismételt eseteire. A többszöri radiációs hipotézis további tesztelése lehetségessé válhat, mivel a
törzsfa megfelelő történeti kontextussal szolgál az amerikai sügérek evolúciójának összehasonlító
elemzéséhez. Egy tisztább filogenetikai összefüggésben a jövőbeli tanulmányok nagymértékben
segíthetik a sügérevolúció megértését.

lejegyezte: Kovács Endre

Szakkifejezések jegyzéke

adaptív radiáció Egy gyorsan sokszorozódó leszármazási vonalon belüli ökológiai és morfológiai változatosság
evolúciója. Egyetlen közös ősből kiindulva a folyamat fajképződést és a fajok morfológiai alkalmazkodását
eredményezi. A fajok különböző alaki és élettani tulajdonságokkal rendelkeznek, amik segítségével felhasználják a
szerteágazó élőhelyeket, táplálékforrásokat.
bazális Az adott klád alján lévő, aljához közeli elhelyezkedés. A bazális elhelyezkedésű taxonok primitívebbek,
vagyis az adott tulajdonság tekintetében a közös őshöz jobban hasonlítanak, mint a törzsfa koronájához közelebb
álló taxonok.
divergencia Szétválás, egymástól eltávolódó tulajdonságok vagy taxonok.
DNS fragmentum Egy bizonyos gén meghatározott szakasza, melyet a filogenetikai számításokhoz használnak fel.
fenotípus Adott élőlény megfigyelhető tulajdonságai, vagyok azok összessége.
filogenetika A biológiának az egyes élőlénycsoportok evolúciós kapcsolataival foglalkozó ága. A rokonsági
viszonyokat molekuláris szekvenciaadatok és/vagy morfológiai adatmátrixok alapján tárják fel.
genus A faj (species) és a nemzetség (tribus) között elhelyezkedő rendszertani kategória (nem).
homoplázia Konvergens evolúció nyomán létrejövő, egymással nem rokon, eltérő őstől származó fajok
hasonlósága, hasonló tulajdonságai. Pl. az emlősök és madarak melegvérűsége. Rendszerezés nem alapozható rá.
klád A törzsfán lévő bármely teljes ág.
konvergencia A konvergens evolúció egymással nem rokon leszármazási vonalak hasonló vagy ugyanolyan
biológiai tulajdonságainak megszerzését írja le. Pl. a madarak és denevérek szárnya konvergens szervek, mert
egymástól függetlenül jöttek létre ugyanazon médium kihasználására.
külcsoport Egy viszonyítási csoport a törzsfán, amely a fán lévő többi csoportnak közeli rokona, de kevésbé közeli,
mint bármelyik másik csoport egymáshoz viszonyított rokonsága.
mitokondriális gén A mitokondrium sejtmaggal rendelkező sejtek olyan sejtszervecskéje, amely kémiai energiát
(ATP formájában) szolgáltat az energiaigényes folyamatok részére. Saját, sejtmagtól független DNS-e van, amely az

energia előállításában résztvevő egyes fehérjéket, ill. azok alegységeit kódolja. Némely mitokondriális gén
rendkívül hasznos a filogenetikai számításokban.
molekuláris marker DNS szakasz, amely egy bizonyos gén vagy egyéb régió része a genomban.
monofiletikus A törzsfán kládot alkotó taxon, amely egy adott fajt (élő vagy kipusztult) és annak minden
leszármazottját tartalmazza. Csak a monofiletikus taxon, mint természetes leszármazási vonal fogadható el a
modern filogenetikai osztályozásban.
monotípusos Egyetlen biológiai típust tartalmazó taxon.
ökomorfológiai diverzifikáció Fajok sokféleségének kialakulása az ökológiai körülményekhez (táplálékforrás,
élőhelyek) alkalmazkodva, egyes alaki tulajdonságok megváltozása révén.
parafiletikus Klád, amely a közös ős nem minden leszármazottját tartalmazza. Pl. a hüllők osztálya a hagyományos
osztályozás szerint nem monofiletikus, hanem parafiletikus, mert nem tartalmazza az osztály ősének valamennyi
leszármazottját, vagyis a madarakat.
polifiletikus Olyan klád, amely nem tartalmazza a tagok utolsó közös ősét. Nagymértékben félrevezető lehet, mert
a polifiletikus klád nem természetes csoport, nem lehet a rendszerezés alapja.
politómia A törzsfa olyan ága, ahol nincs feloldva a kettős elágazódás (dichotómia), hanem egy csomópontból
három vagy több ág is elágazik.
sensu lato Tágabb értelemben vett.
sensu stricto Szűkebb értelemben vett.
szekvencia-divergencia Adott gén(ek) DNS bázissorendjének fajok közötti megváltozása, egymástól történő
távolodása. A molekuláris filogenetikai elemzés alapja.
szinonimák Különböző tudományos nevek, melyek ugyanazt a taxont jelölik.
szünapomorfia Szünapomorf tulajdonság, melyet két vagy több taxon és azok közös őse is hordoz, a közös ős saját
őse viszont már nem. A modern filogenetikai rendszerezés célja az apomorf jellegek felhasználása a végső, valós
leszármazási viszonyok tisztázására.
taxon Bármely rendszertani egység, lehet faj, nem, család, stb.
taxonómiai prioritás Adott taxon szinonimái közül elsőbbséget élvez a taxonra legkorábban alkalmazott név.
Törekedni kell a fiatalabb szinonimák kiküszöbölésére.
testvércsoport A törzsfán lévő bármely adott csoport legközelebbi rokona.
típusfaj Konkrét faj, amely alapján az adott genust eredetileg leírták.
topológia A törzsfa elágazódási mintázata.
tribus A nem (genus) és a család (familia) között elhelyezkedő rendszertani kategória (nemzetség).

