
Drzewa rodowe organizmów
podstawowe nazewnictwo

Do prezentacji wyników badań ewolucji, czy to na podstawie

materiału  genetycznego  żyjących  organizmów,  czy  też

z użyciem materiału kopalnego, bardzo często wykorzystuje

się kladogramy i drzewa filogenetyczne. Na ich podstawie

wyróżnia  się  grupy  systematyczne.  Z  zagadnieniami  tymi

związany  jest  szereg  pojęć,  które  pojawiają  się

w publikacjach  naukowych,  ale  czasem  również  w  tekstach

popularnonaukowych. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się

nad  znaczeniem  takich  pojęć,  jak  „klad”,  „grupa

siostrzana”, „grupa koronna”, albo „grupa parafiletyczna”?

Jeśli  tak,  to  postanowiliśmy  pomóc  Wam  je  zrozumieć.

Poniżej  zamieszczamy  krótki  hasłowy  słowniczek.  Pod

słowniczkiem  znajdziecie  dalszą  część  tekstu,  która

wyjaśnia wszystko nieco dokładniej (str. 5).

Drzewo filogenetyczne (phylogenetic tree ang.) – ryc. 2 –

jest  to  ukorzeniony  kladogram  (patrz  również  kladogram).

W przeciwieństwie  do  nieukorzenionego  kladogramu,  drzewo

filogenetyczne można skalibrować względem czasu geologicznego

i wskazać kierunek ewolucji. 

Gałąź (branch ang.) – dowolny odcinek pomiędzy dwoma węzłami.

Symbolizuje  linię  ewolucyjną.  Kladogeneza  (patrz  również

kladogeneza) dopuszcza jedynie sytuację, w której z jednym

węzłem mogą łączyć się dokładnie trzy gałęzie (jedna matczyna

i  dwie  potomne).  Długość  gałęzi  może  (ale  nie  musi)  być

kalibrowana  względem  czasu  geologicznego  lub  odmienności

genetycznej/molekularnej węzłów, które łączy.

Grupa bazalna, grupa pierwotna (stem group ang.) – ryc. 6 –

jest  to  parafiletyczna  grupa  taksonów  wyłącznie  kopalnych

(patrz grupa parafiletyczna), spokrewnionych bliżej z daną

grupą koronną, niż z kolejną najbliższą grupą koronną (patrz

grupa  koronna).  Są  to  taksony,  które  na  drzewie

filogenetycznym  odgałęziają  się  od  linii  ewolucyjnej
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prowadzącej  do  danej  grupy  koronnej  poniżej  węzła

symbolizującego  ostatniego  wspólnego  przodka  tejże  grupy

koronnej,  ale  powyżej  węzła  symbolizującego  ostatniego

wspólnego przodka z inną grupą koronną.

Grupa całkowita, grupa totalna (total group, pan-group, ang.)

–  Jest  to  monofiletyczna  grupa  (klad)  zawierająca  grupę

bazalną  i  grupę  koronną  (patrz  grupa  koronna  i  grupa

bazalna).

Grupa koronna (crown group ang.) – ryc. 6 – 1. Jest to grupa

monofiletyczna (patrz grupa monofiletyczna), która obejmuje

te spośród analizowanych taksonów, które mają współcześnie

żyjących  reprezentantów,  a  także  ich  ostatniego  wspólnego

przodka i wszystkich jego potomków (w tym tych kopalnych).

2.  Klad  wywodzący  się  od  wspólnego  przodka  wyznaczającego

„istotne wydarzenie w kladogenezie” (szczegółów proszę szukać

w tekście pod słowniczkiem). Patrz też grupa bazalna.

Grupa monofiletyczna (monophyletic group ang.) – ryc. 3 –

grupa  systematyczna  wyodrębniona  w  ramach  analizy

pokrewieństw,  która  obejmuje  ostatniego  wspólnego  przodka

uwzględnionych  w  niej  taksonów,  a  także  wszystkich  jego

potomków  (patrz  też  grupa  parafiletyczna).  Grupę

monofiletyczną nazywamy też kladem. Jedynie klady są uznawane

za ważne jednostki systematyczne z punktu widzenia ewolucji

i nowoczesnej systematyki organizmów.

Grupa parafiletyczna (paraphyletic group ang.) – ryc. 4 –

grupa  systematyczna  wyodrębniona  w  ramach  analizy

pokrewieństw,  która  obejmuje  ostatniego  wspólnego  przodka

uwzględnionych w niej taksonów, ale nie wszystkich potomków

tegoż przodka. Grupy parafiletyczne są uznawane za jednostki

nieważne z punktu widzenia ewolucji i nowoczesnej systematyki

organizmów.

Grupa polifiletyczna (polyphyletic group ang.) – ryc. 5 –

grupa  systematyczna  wyodrębniona  w  ramach  analizy

pokrewieństw,  która  łączy  razem  taksony  mogące  należeć

do bardzo różnych, niezależnych grup monofiletycznych (patrz

grupa monofiletyczna), o różnym stopniu pokrewieństwa. Grupy

polifiletyczne  są  uznawane  za  jednostki  nieważne  z  punktu
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widzenia  ewolucji  i  nowoczesnej  systematyki  organizmów.

Ponieważ  dla  dowolnej  grupy  taksonów  zawsze  można  znaleźć

ostatniego  wspólnego  przodka,  grupę  polifiletyczną  można

uznać  za  szczególny  przypadek  grupy  parafiletycznej

(patrz grupa parafiletyczna).

Grupa wewnętrzna (inner group ang.) – jest to kompletna grupa

wszystkich  taksonów,  których  wzajemne  pokrewieństwa

ewolucyjne  chcemy  przeanalizować.  Patrz  również  grupa

zewnętrzna.

Grupa zewnętrzna (outer group ang.) – jest to takson lub

kilka taksonów, o których wiemy na pewno, że żaden nie jest

spokrewniony z dowolnym z członków grupy wewnętrznej bliżej,

niż  one  nawzajem  (patrz  grupa  wewnętrzna).  Rozpoznanie

pokrewieństw  w  obrębie  grupy  zewnętrznej  nie  jest  celem

analizy.  Grupa  zewnętrza  jest  dodawana  do  analizy  celem

ukorzenienia  kladogramu.  Pozwala  ona  na  wprowadzenie

dodatkowego węzła pomiędzy grupą zewnętrzną, a wewnętrzną,

który to węzeł stanowi korzeń drzewa filogenetycznego.

Grupy siostrzane (sister groups ang.) – są to dowolne dwa

klady, które dzieli od siebie tylko jeden węzeł (patrz klad).

Reprezentują  one  dwie  bezpośrednio  spokrewnione  ze  sobą

grupy, tworzące razem większy klad.

Klad (clade ang.) – dowolna grupa systematyczna spełniająca

warunek  monofiletyczności.  Synonim  pojęcia  grupa

monofiletyczna (patrz też grupa monofiletyczna).

Kladogeneza (cladogenesis ang.) – model ewolucji, w którym

jeden wspólny przodek daje początek zawsze dwóm i tylko dwóm

potomkom. W związku z tym, na kladogramach jeden węzeł może

łączyć tylko trzy gałęzie (jedną matczyną i dwie potomne).

Nie  uwzględnia  możliwości  ewolucji  linearnej,  w  której

przodek  przekształca  się  w  ciągły  sposób  w  kolejnych,

następujących po sobie potomków (bez rozdzielania się na dwie

linie potomne).

Kladogram (cladogram ang.) – ryc. 1 – graficzna reprezentacja

pokrewieństw  między  taksonami,  na  którą  składają  się

analizowane taksony (węzły końcowe) oraz łączące je gałęzie

i węzły.  Ukorzeniony  kladogram  nazywamy  drzewem
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filogenetycznym. Kladogram jest schematem uzyskanym metodami

kladystycznymi  i  przy  założeniu,  że  pojawianie  się  nowych

taksonów  jest  wynikiem  kladogenezy  (patrz  kladogeneza).

Schematy  otrzymane  z  użyciem  innych  metod  bądź  modeli

ewolucji noszą szerszą nazwę dendrogramów.

Ostatni wspólny przodek (last common ancestor, most recent

common anserstor ang.) – jest to ostatni od strony korzenia,

hipotetyczny  przodek  (węzeł)  na  drzewie  filogenetycznym

(patrz  też  drzewo  filogenetyczne),  od  którego  można

wyprowadzić  linie  ewolucyjne  do  wszystkich  w  danej  chwili

rozpatrywanych  taksonów.  Wszystkie  węzły  położone  powyżej

ostatniego  wspólnego  przodka  wymagają  cofnięcia  się  w  dół

drzewa, aby uzyskać ten sam efekt.

Politomia (polytomy ang.)  –  jest  to  sytuacja,  w  której

analiza pokrewieństw nie zdołała jednoznacznie wykazać który

z  trzech  lub  więcej  taksonów  jest  bliżej  spokrewniony

z którym. Na kladogramie fakt ten jest zilustrowany łączeniem

się więcej niż trzech gałęzi w jednym węźle (jedna gałąź

matczyna  i  trzy  bądź  więcej  gałęzi  potomnych;

normalnie jest to sytuacja niedopuszczalna w kladogenezie).

Takson (taxon l. p., taxa l. m., ang.) – dowolna wyróżniona

grupa systematyczna, nazwana bądź też nie. Taksonem jest np.

gatunek,  jak  i  wyższe,  tradycyjne  jednostki  systematyczne

(rodzaj,  rodzina,  rząd  itd.).  W  kontekście  kladogramów

i drzew filogenetycznych, określenia takson używa się głównie

w stosunku do analizowanych organizmów (węzłów końcowych),

podczas gdy w stosunku do grup wyróżnianych w wyniku analizy,

używa  się  pojęcia  kladu  (patrz  klad).  Klad  również  jest

taksonem.

Węzeł (nod ang.) – dowolny punkt na kladogramie, w którym

łączą  się  ze  sobą  gałęzie.  Kladogeneza  (patrz  również

kladogeneza) dopuszcza jedynie sytuację, w której z jednym

węzłem mogą łączyć się dokładnie trzy gałęzie (jedna matczyna

i dwie potomne). Na drzewie filogenetycznym, węzły wyznaczają

hipotetycznych wspólnych przodków dla gałęzi potomnych. Węzły

końcowe,  to  taksony  poddawane  analizie  pokrewieństw

i stanowią końcowe punkty kladogramu,  wobec czego łączą się

tylko z jedną gałęzią.
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Współcześnie  znaczną  część  analizy  pokrewieństw  między

taksonami  wykonują  komputery.  Zadaniem  badacza  jest

dobranie  odpowiedniej  metody  do  posiadanych  danych,

a następnie interpretacja wyników. Samych obliczeń dokonują

dedykowane programy komputerowe. Wynikiem takich obliczeń

jest  kladogram  (ryc.  1).  Kladogramy  są  „krzaczkowatymi”

schematami,  które  obrazują  stopień  ewolucyjnego

pokrewieństwa  pomiędzy  taksonami,  które  analizujemy.

Im mniej węzłów oddziela od siebie dwa taksony, tym są one

bliżej ze sobą spokrewnione. Z podstawowej formy kladogramu

nie można jednak odczytać, w którym kierunku przebiegała

ewolucja.  W  którą  stronę  płynął  czas?  Które  cechy

są pierwotne, a które zaawansowane?

Ryc. 1. Przykładowy, uproszczony kladogram. 

Żeby  móc  odpowiedzieć  na  te  pytania,  kladogram  trzeba

ukorzenić. Żeby to zrobić, do analizy pokrewieństw dodaje

się celowo tzw. grupę zewnętrzną. Taką grupę może stanowić

jeden  lub  kilka  taksonów.  Ich  pokrewieństwa  nas  nie

interesują. Chodzi o to, że wiemy na pewno, że członkowie

grupy  wewnętrznej  (którą  analizujemy)  są  spokrewnieni

bliżej ze sobą nawzajem, niż z grupą zewnętrzną. Przykładem

grupy  zewnętrznej  na  ryc.  1  jest  mysz.  Oznacza  to,

że ostatni  wspólny  przodek  pomiędzy  grupą  zewnętrzną,  a
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grupą wewnętrzną, musiał pojawić się w historii ewolucyjnej

najwcześniej. Tego hipotetycznego przodka wstawiamy zatem,

jako  węzeł  na  gałęzi  pomiędzy  grupą  zewnętrzną

i wewnętrzną.  To  jest  korzeń  naszego  drzewa

filogenetycznego  (ryc.  2).  Teraz  możemy  już  ustalić,

w którą  stronę  przebiegała  ewolucja.  Drzewo  wszak

rozgałęzia  się  od  korzenia  ku  górze.  W  praktyce,

w publikacjach, drzewa często są przewrócone, tj. kierunek

ewolucji jest przedstawiony w poziomie. Zasada jest jednak

ta sama – od korzenia po koronę.

Ryc. 2. Przykładowe drzewa filogenetyczne. Pomimo różnic w formie

graficznej i układzie gałęzi, wszystkie trzy drzewa przedstawiają

dokładnie takie same pokrewieństwa.

Warto w tym miejscu odnotować, że drzewa mogą mieć różną

postać graficzną lub układ gałęzi. Jednak tak długo, jak

każdą dowolną parę taksonów oddziela od siebie dokładnie
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taka sama liczba węzłów, każde z takich drzew przedstawia

dokładnie tą samą informację. Drzewo na ryc. 2.B. różni się

od ryc. 2.A. jedynie sposobem narysowania gałęzi, które są

wygięte.  Ryc.  2.C.  ma  z  kolei  nieco  inny  układ  gałęzi

pomiędzy  człowiekiem,  szympansem  i  gorylem.  Mimo  to,

przedstawia dokładnie to samo, co ryc. 2.A.

Ryc. 3. Przykład grupy monofiletycznej.

W oparciu o drzewa filogenetyczne można wyróżniać jednostki

systematyczne,  czy  też  taksonomiczne.  We  współczesnej

biologii i paleontologii oczekuje się, że te wyróżniane

jednostki  będą  kladami,  tj.  będą  monofiletyczne.  Grupa

monofiletyczna  (ryc.  3),  to  taka,  która  obejmuje

interesujące nas taksony, a także ich ostatniego (licząc od

strony  korzenia)  wspólnego  przodka  oraz  wszystkich  jego

potomków. Takie klady mogą mieć różne rangi i zawierać się

w  sobie  nawzajem.  Wszystko  jest  dobrze,  tak  długo,  jak

długo jest spełniony warunek monofiletyczności. Na naszym

przykładzie, na ryc. 3, posłużyliśmy się kladem złożonym

z człowieka, szympansa, goryla, orangutana i ich ostatniego

wspólnego przodka. Równie dobrze moglibyśmy jednak stworzyć
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większy  klad,  obejmujący  człowieka,  szympansa,  goryla,

orangutana,  gibbona  i  ich  ostatniego  wspólnego  przodka.

Pierwszy z tych kladów mieści się oczywiście w tym drugim,

ale  obydwa  są  tak  samo  ważne.  Różnią  się  tylko  rangą

i liczbą  włączonych  doń  taksonów.  W  ten  sposób  można

budować  hierarchiczny  układ  systematyczny,  taki

jak tradycyjny system Linneusza, w którym taksony wyższej

rangi  zawierają  w  sobie  kilka  taksonów  rangi  niższej.

Dla przykładu, rodzaj Panthera zawiera w sobie min. gatunki

lwa (P. leo) i tygrysa (P.  tigris). Ponownie – wszystko

jest w porządku, pod warunkiem, że każde z tych wydzieleń

jest kladem, czyli spełnia warunki monofiletyczności.

Ryc. 4. Przykład grupy parafiletycznej.

Pierwsza część definicji grupy monofiletycznej jest chyba

łatwa  do  zrozumienia.  Po  co  jednak  dodawać

„… oraz wszystkich  jego  potomków”?  Skoro  grupa  zawiera

wszystkie  interesujące  nas  taksony,  oraz  ich  ostatniego

wspólnego  przodka,  czy  to  nie  oznacza,  że  siłą  rzeczy

zawiera wszystkich jego potomków? Niestety nie. Taka grupa
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zawiera potomków wspólnego przodka, ale może się zdarzyć,

że nie wszystkich. Nazywamy ją wówczas grupą parafiletyczną

(ryc. 4).

Ryc. 5. Przykład grupy polifiletycznej.

Być może łatwiej będzie to zrozumieć, jeśli przedstawimy

sobie  przykład  takiej  grupy,  która  wciąż  funkcjonuje

w nauce. Posłużymy się przykładem gromady gadów (Reptilia).

Współcześnie,  do  gadów  zaliczamy  żółwie,  krokodyle,

jaszczurki,  węże  oraz  hatterię.  Wszystkie  te  zwierzęta

wywodzą  się  od  jednego,  ostatniego  wspólnego  przodka.

Ze stanu  kopalnego  znamy  jednak  więcej  gadów,  w  tym

dinozaury.  Spośród  pozostałych  żyjących  obecnie  gadów,

najbliższymi  krewniakami  dinozaurów  są  krokodyle.

W większości środowiska naukowego panuje dzisiaj zgodność,

co  to  tego,  że  ptaki  są  tak  naprawdę  wysoce

wyspecjalizowaną grupą dinozaurów. Tak! Dinozaury wcale nie

wyginęły! Nie całkiem, w każdym razie.

Chwileczkę – w tradycyjnej systematyce ptaki są wyróżniane

jako samodzielna gromada, obok gromady gadów, ssaków i ryb.
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Oznacza to, że gromada gadów nie zawiera w sobie ptaków,

pomimo tego, że ptaki są niewątpliwie potomkami ostatniego

wspólnego  przodka wszystkich gadów. Tradycyjnie rozumiane

gady  są  więc  grupą  parafiletyczną.  Dlaczego  więc  wciąż

używamy  oddzielnych  gromad  gadów  i  ptaków?  Dla  wygody.

Współczesne gady łączy szereg charakterystycznych i łatwych

do  zauważenia  cech,  które  drastycznie  odróżniają  je  od

współczesnych ptaków. Jeśli mówimy „gady”, każdy łatwo może

sobie  wyobrazić,  z  jakiego  typu  zwierzętami  mamy

do czynienia. Podobnie z ptakami. Nie zmienia to jednak

faktu, że w świetle systematyki opartej na pokrewieństwach

ewolucyjnych, gady są taksonem nieważnym, nieformalnym.

W  paleontologii  spotykamy  się  z  taksonami,  które  nie

pozostawiły  po  sobie  żadnych  żyjących  potomków.

Innymi słowy,  istnieją  taksony  wyłącznie  kopalne.

Paleontologom zależy na zbadaniu również przebiegu ewolucji

i  pokrewieństw  takich  właśnie  grup.  W  tym  kontekście

wprowadzono pewne dodatkowe pojęcia.

Grupa  koronna  (ryc.  6)  jest  to  klad  oparty  w  swoim

założeniu na taksonach, które mają przedstawicieli żyjących

współcześnie.  Jako  klad,  grupa  zawiera  też  oczywiście

ostatniego wspólnego przodka tych taksonów oraz wszystkich

jego potomków. Potomkowie mogą należeć do grup wymarłych,

tak  jak  w  przypadku  grupy  koronnej  „A”  na  ryc.  6.

Tak długo, jak kopalne taksony pojawiają się na drzewie

powyżej węzła symbolizującego ostatniego wspólnego przodka

form współczesnych, będą one zaliczone do grupy koronnej.

Przykładem  mogą  być  współczesne  ptaki,  które  wszystkie

oczywiście  wywodzą  się  od  jednego,  wspólnego  przodka.

Do ich grupy koronnej będzie jednak należał też wymarły

dodo (Raphus cucullatus), ponieważ on również wywodzi się

od tego samego wspólnego przodka.
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Ryc. 6. Przykłady grup koronnych (zielony; A, C) i grupy bazalnej

(żółty; B). Szara przerywana linia wyznacza czas teraźniejszy.

Grupa bazalna (ryc. 6) łączy taksony wyłącznie kopalne,

które  były  bliżej  spokrewnione  z  grupą  koronną,

niż z pozostałymi  współczesnymi  taksonami  przedstawionymi

na drzewie filogenetycznym, ale pojawiają się na drzewie

poniżej  ostatniego  wspólnego  przodka  grupy  koronnej,

tak jak grupa „B” na ryc. 6. Żeby użyć ponownie przykładu

ptaków,  Archeopteryx jest  słynnym,  pierwotnym  ptakiem

kopalnym, ale stanowi formę poprzedzającą pojawienie się

ostatniego  wspólnego  przodka  wszystkich  ptaków  żyjących

obecnie.  Archeopteryx jest  zatem  taksonem  bazalnym

w stosunku do ptaków koronnych. Klad, który zawiera zarówno

grupę bazalną, jak i koronną, można nazywać grupą całkowitą

albo totalną.

Zauważmy, że pojęcia grupy koronnej i bazalnej są wobec

siebie względne. Grupa bazalna jest taką zawsze w stosunku

do określonej grupy koronnej. Na tym samym drzewie z ryc. 6

możemy  zdefiniować  przecież  też  większą,  obszerniejszą

grupę koronną „C”. W tej sytuacji taksony, które wcześniej

były bazalne w stosunku do grupy koronnej „A”, w tej chwili

są pełnoprawnymi członkami grupy koronnej „C”.

Definicja  grupy  koronnej,  jaką  sobie  przed  chwilą

przedstawiliśmy  jest  bardzo  pragmatyczna,  ale  rodzi  też
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pewne problemy. Co na przykład, kiedy obecnie żyjący takson

zniknie z naszej planety za naszego życia (mamy przecież

całą  rzeszę  gatunków  zagrożonych  wyginięciem).

Może to wymagać  redefiniowania  grupy  koronnej.  Ponadto,

przy takiej definicji, grupy bazalne mogą rozrastać się

do niebotycznych  rozmiarów.  Wypadałoby  np.  uznać,

że wszystkie  kopalne  archozaury,  które  były  bliżej

spokrewnione ze współczesnymi ptakami niż z krokodylami,

są w istocie bazalnymi ptakami. Technicznie się to zgadza,

ale w  praktyce  jest  też  jednak  dość  absurdalne.

Naprawdę chcemy nazywać diplodoka bazalnym ptakiem? 

Stąd też wymyślono alternatywną koncepcję grupy koronnej,

która  ma  obejmować  wszystkie  taksony  (współczesne

i kopalne),  które  wywodzą  się  od  wspólnego  przodka

sygnującego „znaczące  wydarzenie  w  kladogenezie”

(major cladogenesis  event ang.).  Oczywiście  pojawia  się

pytanie,  co  to  właściwie  znaczy  i  nie  ma  na  nie

jednoznacznej odpowiedzi. Jedną z możliwych jest przyjęcie,

że  grupa  koronna  łączy  w  sobie  wszystkie  te  taksony,

które wywodzą się od wspólnego przodka, który wykształcił

pewne  nowe,  bardzo  charakterystyczne  cechy,  wyraźnie  go

odróżniające od pierwotniejszych organizmów. Problemem jest

to,  które  nowatorskie  cechy  rzeczywiście  uznać

za „znaczące”,  a  które  nie.  Definicja  jest  więc  nieco

subiektywna,  ale  za  to  oderwana  od  warunku

„współczesności”. Grupa  bazalna,  po  staremu,  jest  tu

definiowana w stosunku do danej grupy koronnej.

Mamy nadzieję, że powyższy materiał był dla Was ciekawy

i pomoże zrozumieć teksty i wypowiedzi, w których używa się

opisanych tutaj pojęć.

Dr Michał Loba
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