


 Pierwszy system klasyfikacji – opracował w 18. wieku 
Karol Linneusz. 

 

 Opierał się na zewnętrznym podobieństwie 
organizmów przez co nie odzwierciedlał ich 
pokrewieństwa. 

 

 W ten sposób Linneusz opisał ponad 10 000 gatunków 
i uporządkował je w sposób hierarchiczny. 

 

 Wprowadził binominalne (dwuczłonowe) 
nazewnictwo. 



 Systematyka – dział biologii zajmujący się 
klasyfikacją (podziałem na grupy – taksony) 
organizmów. 

 

Do zadań systematyki należy: 

 opisanie, nazwanie, sklasyfikowanie wszystkich 
organizmów (żyjących i wymarłych) 

 zbudowanie naturalnego systemu klasyfikacji, 
opartego na ewolucyjnym pokrewieństwie. 



System taksonomiczny nie jest ostateczny, ponieważ 
cały czas podlega zmianom, a zmiany wynikają z 

rozwoju metod klasyfikacji (np. na podstawie 
badań DNA), odkrywania nowych organizmów i 

badania szczątek wymarłych. 



 Taksonomia zajmuje się określaniem reguł 
klasyfikacji i nazewnictwa systematycznego. 

 

 

 Filogenetyka zajmuje się określaniem 
pokrewieństwa ewolucyjnego. 



 Każda grupa to oddzielny takson. 

 

 Takson jest przyporządkowany do odpowiedniej kategorii 
taksonomicznej. 

 

 Kategorie taksonomiczne mają określoną rangę, dlatego taki 
system charakteryzuje się strukturą hierarchiczną. 

 

 Hierarchia (zaczynamy od największego – najbardziej ogólne): 

  domena-> królestwo ->typ -> klasa -> rząd -> rodzina -> rodzaj -> gatunek 





 Każdy z taksonów ma nazwę łacińską – umożliwia 
to współpracę naukowcom na całym świecie. 

 

 Łacińskie nazwy rodzajowe i gatunkowe zapisuje 
się kursywą, a nazwy wyższych taksonów bez 
kursywy. 



 Zasady ustanawia Międzynarodowy Kodeks 
Nomenklatury. 

 

 Podstawowa kategoria taksonomiczna to gatunek. 

 

 Zasady nadawania nazw gatunkowych: 

 nazewnictwo binominalne = dwuimienne – nazwa gatunkowa 
ma 2 człony, np. Bocian biały, Bocian czarny:  

 nazwę rodzajową (określa przynależność organizmu do danego 
rodzaju) np. Bocian 

 epitet gatunkowy (odróżnia organizmy danego gatunku od innych 
organizmów należących do tego samego rodzaju, np. biały, czarny. 

 



 nazwa gatunkowa powinna być znacząca – oddaje daną cechę 
tego organizmu 

 

 do nazw gatunkowych dodaje się skrót nazwiska badacza, który 
pierwszy odkrył i nazwał dany gatunek 

 

 przy nazwaniu gatunku – reguła priorytetu – pierwszeństwo ma ta 
nazwa gatunkowa, która została nadana gatunkowi najwcześniej 

 

 nazwa nowego gatunku staje się obowiązkowa po opublikowaniu 
jego opisu – wtedy zawsze wyznacza się jednego osobnika tego 
gatunku jako okaz typowy 

 

 po opisaniu i nazwaniu danego gatunku klasyfikuje się go do 
odpowiednich wyższych kategorii taksonomicznych. 



 
bez kursywy 
 
 
kursywa 



 sztuczne (oparty wyłącznie na podobieństwie 
między organizmami) 

 

 klucze do oznaczania gatunków 

 

 naturalne (filogenetyczne) (odzwierciedlający 
pokrewieństwo). 



 dzieli się na: 

 metodę logicznego podziału = od góry do dołu: 
 rozpatruje się pojedyncze cechy 

 zaczyna się od najwyższej rani, przez ich podział otrzymuje 
się taksony kolejnych co raz niższych rang 

 graficzna interpretacja – drzewo, w którym z każdej gałęzi 
wyrastają dwie następne 

 

 metodę fenetyczną = od dołu do góry 
 rozpatruje się zespół cech, czyli wszechstronne 

podobieństwo cech 

 zaczyna się od najniższej rangi, które łączy się w taksony 
kolejnych, coraz wyższych rang. 

 



 podobieństwo nie zawsze wynika z pokrewieństwa 

 

 podobieństwo często jest skutkiem życia w podobnych warunkach 
środowiska lub prowadzenia podobnego trybu życia (analogia, narządy 
wykształcone w ten sposób to narządy analogiczne) 

 

 nie odzwierciedla naturalnych pokrewieństw między organizmami. 



 bazują na metodzie logicznej 

 

 zbudowane w sposób dwudzielny – cechy 
przeciwstawne, wykluczające się 

 

 najpierw są cechy charakterystyczne dla dużych 
grup, a potem dla danego gatunku. 

 





 jego początki bazują na odkryciach żyjącego w 19. 
wieku Karola Darwina 

 

Darwin na podstawie badań na Galapagos 
sformułował teorię ewolucji, którą zawarł w dziele 
O powstawaniu gatunków 

 

 główne założenie teorii: 

 wspólne pochodzenie wszystkich gatunków 
(współczesnych i wymarłych). 



 rozwój rodowy = filogeneza – droga rozwoju od 
pierwszej prakomórki po najbardziej złożone 
organizmy  tkankowe 

 

 graficzna interpretacja – drzewo rodowe = drzewo 
filogenetyczne = drzewo genealogiczne, gałęziami 
są linie rozwojowe = linie filetyczne (grupy 
organizmów mających wspólnego przodka). 



 Podczas tworzenia drzew rodowych klasyfikuje się 
najpierw wg cech morfologicznych, 
anatomicznych, fizjologicznych i potem weryfikuje 
za pomocą badań molekularnych. 

 

 Podobieństwo budowy wynikające ze wspólnego 
pochodzenia to homologia, narządy o wspólnym 
pochodzeniu to narządy homologiczne. 

 

 



 zastosowane w systematyce w drugiej połowie 20. wieku 
 

 są to badania z zakresu biochemii, genetyki – w celu 
określenia podobieństw i różnic między poszczególnymi 
gatunkami 
 

 obejmują: 
 określanie i porównywanie sekwencji aminokwasów tych 

samych białek 
 określanie i porównywanie sekwencji (kolejności) 

nukleotydów z odpowiadającymi sobie genami u innych 
gatunków 
 

 im większe jest podobieństwo molekularne białek i DNA 
tym organizmy s bliżej spokrewnione. 
 



Po porównaniu systemu sztucznego z naturalnym wyodrębniono 3 rodzaje taksonów: 





 zaproponowany w 1990 przez Carla Ricgarda 
Woese 

 nadrzędna kategorią taksonomiczną jest domen 

w domenie znajdują 3 taksony: bakterie, 
archeowce, eukaionty 

 eukarionty dzielą się na 4 królestwa: rośliny, 
zwierzęta, grzyby, prostisty 

 nie jest systemem ostatecznym i ciągle podlega 
zmianom. 

Oprócz omówionych w tej prezentacji klasyfikacją, 
są jeszcze inne, stosowane w zależności od 
przyjętej teorii. 

 








