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 Dlaczego dla przyrodników ważne jest pojęcie gatunek biologiczny? Dlaczego przy 

opisywaniu nowych gatunków używamy dwuczłonowych nazw? Czym właściwie są holotypy, 

paratypy, neotypy – które stanowią dokumentację wielu opracowań naukowych i zawierają 

typy nowych taksonów (grup organizmów wyróżniających się konkretną cechą)? Na te pytania 

postaram się odpowiedzieć krok po kroku w poniższym tekście.  

 Na wstępnie zapoznamy się z definicją gatunku – czyli z podstawową i najniższą 

jednostką taksonomiczną, która stanowi zbiór osobników posiadających podobne cechy, 

zdolnych do wydawania płodnego potomstwa. Pojęcie gatunek, po raz pierwszy zostało 

wprowadzone w roku 1693 przez angielskiego przyrodnika i duchownego Johna Raya, który 

opisał wiele tysięcy gatunków roślin.  

 Początek taksonomii, czyli nauki o zasadach i klasyfikowaniu organizmów żywych, 

sięga IV wieku p.n.e., kiedy grecki filozof i przyrodnik, uczeń Platona – Arystoteles ze Stagiry 

(384–322 r. p.n.e.) podjął próbę usystematyzowania istot żywych, kierując się zasadą logiki, 

tzw. wyłączonego środka, która głosi, że dany obiekt nie może jednocześnie mieć określonej 

cechy i jej nie mieć. Krótko mówiąc, jeżeli sformułujemy odpowiednie pytania dotyczące 

obserwowanego obiektu, który chcemy uporządkować, odpowiedź może być tylko twierdząca 

lub negatywna. Próbując podążać za zasadą logiki Arystotelesa zadam poniżej krótką serię 

pytań dotyczących obiektu na fotografii umieszczonej poniżej (fig. 1), w celu 

przyporządkowania do odpowiedniej grupy. W obserwowanym przykładzie przyjmujemy, że 

identyfikowany przez nas obiekt stanowi część przyrody ożywionej – biotyczną (zwierzęta, 

rośliny, grzyby, bakterie), a nie abiotyczną (nieożywioną – skały, woda, powietrze), pomimo 

że jest inkluzją organiczną zachowaną w żywicy kopalnej. 

 

 

Fig. 1. Inkluzja owada zachowana w bursztynie bałtyckim ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 
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1. Czy dany obiekt jest martwy? – Nie. 

2. Czy jest to zwierzę? – Tak.  

3. Czy jest ukrwione? – Nie. 

4. Czy jest stałocieplne? – Nie. 

5. Czy jest czworonożne? – Nie. 

6. Czy ma skrzydła? – Tak. 

 

I tak oto, w każdym pytaniu wybieraliśmy między dwoma wykluczającymi się możliwościami 

– nasz badany obiekt może być martwy, czyli stanowi abiotyczną częścią przyrody lub żywy 

i stanowi biotyczną częścią przyrody, może być zwierzęciem lub nie, może być ukrwione lub 

nie, stałocieplny lub nie, może mieć cztery nogi, lub nie, może posiadać, lub nie, skrzydła. 

Trzeciej opcji nie ma (Tertium non datur), a my stawiając sześć pytań ustaliliśmy, że 

obserwowany przez nas obiekt jest owadem. Aktualnie wiemy, że jest to inkluzja owada 

zachowana w bursztynie bałtyckim (sfosylizowany organizm zachowany w żywicy kopalnej 

sprzed 40 milionów lat). 

 Dalsze próby usystematyzowania organizmów podjął uczeń Arystotelesa Teofrast 

z Eresos (362–287 r. p.n.e.), który sformułował różnice między światem zwierzęcym 

i roślinnym. Wprowadził, utrzymany do wieku XVI-go podział świata roślinnego na cztery 

grupy, opierając się na porównaniu ich morfologii. Dopiero pod koniec XIX wieku nastąpił  

rozdział metod klasyfikacji od metod identyfikacji organizmów, o czym krok po kroku będzie 

w poniższym tekście. 

Czym jest nazwa gatunkowa, a czym rodzajowa? 

 Wracamy już ostatni raz do starożytności i Arystotelesa, który po raz pierwszy użył 

w swoich dziełach, zachowanych w języku łacińskim, takich pojęć, jak – genus, oraz species. 

W logice te zwroty stanowią orzeczniki zdaniowe, które określają rzecz lub substancję w tym, 

czym ona jest (in quod quid). I tak genus oznacza rodzaj, ale w myśli arystotelesowskiej logiki 

jest to po prostu zbiór obiektów (summum genus), które dzielą się kolejno na species (gatunek). 

Reasumując rodzaj i gatunek w rozumieniu Arystotelesa były po prostu pojęciami z logiki, czyli 

zbiorem i rozłącznymi podzbiorami, a nie jak ma to miejsce w biologii – grupami bytów 

żyjących, zdeterminowane przez trwałe formy działania. Pomimo, że Arystoteles tłumaczył 

swoje zasady logiki na przykładach zoologicznych, to jednak tę metodę uważał za oczywisty 

błąd w klasyfikowaniu zwierząt, ponieważ nie mogła stanowić klucza do oznaczania zwierząt, 

jaki stosował później idąc w jego myśl np. Pliniusz. Ale nie tylko on, ponieważ również 

w późnym średniowieczu, jak i w renesansie przyrodnicy konsekwentnie kontynuowali zasadę 
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logicznego podziału Arystotelesa, wraz z wprowadzonymi przez niego logicznymi pojęciami 

gatunku i rodzaju w klasyfikowaniu organizmów żywych. Dlaczego, pomimo że Arystoteles 

nie popierał takiej zasady, myśl ta była kontynuowana przez wiele lat po jego śmierci? 

Ponieważ w tamtych czasach jeszcze w pełni nie rozumiano systemów klasyfikacji i systemów 

służących identyfikacji, czyli stosowanych współcześnie kluczy. Uważano również, że 

Stwórca musiał świat podzielić w sposób uporządkowany, czyli logiczny. Kiedy nastąpił zwrot 

akcji? Kiedy na scenę wkroczył szwedzki przyrodnik Karol Linneusz i dokonał rewolucji 

w klasyfikowaniu organizmów w wieku XVIII, a którego nazwano ojcem systematyki 

biologicznej, czyli nauki zajmującej się klasyfikowaniem, katalogowaniem oraz opisywaniem 

organizmów w oparciu o badania ich różnorodności, pochodzenia i pokrewieństwa. Jej 

podstawową jednostką jest takson, a pokrewne jednostki są grupowane w taksony wyższego 

poziomu – jak możemy zaobserwować to na schemacie poniżej patrząc od dołu piramidy.  

 

 

Fig. 2. Hierarchiczny układ jednostek systematycznych roślin. 

 

Czym w naukach przyrodniczych zasłużył się Karol Linneusz? 

1. W roku 1753 w dziele Species plantarum wymienił ok. 6000 gatunków roślin. Był to 

ważny moment w botanice, ponieważ od wydania tego dzieła zaczęła obowiązywać reguła 

pierwszeństwa nazw botanicznych. Zoologowie musieli trochę poczekać, ponieważ ta zasada 

w zoologii zaczęła obowiązywać od X wydania Systema Naturae w roku 1758, w którym K. 

Linneusz opisał ok. 4000 gatunków zwierząt.  
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2. Ustalił kryteria wyznaczania jednostek systematycznych wyższego rzędu (rodzaje, 

rzędy, gromady i królestwa). Przykładem będzie mucha, która jest owadem i kolejno 

klasyfikujemy ją do stawonogów, które są zwierzętami (fig. 3) i tak: 

 

 

Fig. 3. Hierarchiczny układ jednostek systematycznych zwierząt. 

 

3. Kolejną bardzo ważną zasługą Linneusza, było wprowadzenie porządku do opisywania 

i nazywania gatunków – ujednolicił stosowaną bardzo zawiłą terminologię botaniczną oraz 

wprowadził zasadę binominalnego nazewnictwa gatunków. Od tego momentu podczas 

opisywania nowych gatunków przez badaczy, obowiązuje używanie dwuczłonowej nazwy 

w języku łacińskim, który w czasach Linneusza był międzynarodowym językiem nauki, tak jak 

ma to miejsce współcześnie, kiedy opisywane są nowe gatunki w publikacjach naukowych – 

też są latynizowane. Dzięki temu badacze na całym świecie mają pewność identyfikacji 

organizmu niezależnie od jego lokalnej nazwy. I nie są już tworzone tak zawiłe nazwy, jak 

kiedyś. Przykładem, jak wyglądały kiedyś nazwy posłuży określenie mojej osoby. Aktualnie 

moja nazwa dwuczłonowa brzmi Katarzyna Szczepaniak, ale w czasach zanim nadawane były 

nazwiska, mój opis mógłby wyglądać tak:  

 

niebieskooka Katarzyna ze Śląska  

A ktoś inny mogły mnie tak opisać i też byłoby to zgodne z prawdą, ale mogłabym już na 

podstawie opisu uchodzić za inny obiekt: 

 

niebieskooka Kasia aktualnie mieszkająca w Warszawie 
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I już mamy dwie różne nazwy/ opisy jednego obiektu, jednym słowem bałagan, który 

w nazewnictwie mógł wywoływać burzliwe dyskusje.  

Dzięki Linneuszowi mamy porządek i jasną sytuację, co jest czym. Niech kolejnym przykładem 

będzie mucha domowa. Mucha – jest nazwą rodzajową (Uwaga! Tu używamy 

rzeczownika), domowa – nazwa gatunkowa (używamy przymiotnika). 

 

 

Zwróć uwagę, że oba człony nazwy polskiej są pisane małą literą. 

 

 Zwróć uwagę, że pierwszy człon nazwy łacińskiej pisany jest wielką literą, natomiast 

drugi małą. Dodatkowo warto pamiętać, że łacińska nazwa gatunkowa i rodzajowa zawsze 

pisane są kursywą. Bardzo ważne jest, żeby po zapisie nazwy gatunkowej umieścić nazwisko 

kreatora i rok opisania gatunku/ rodzaju – nie używamy już kursywy. Po nazwisku a 

przed datą powinno się stawiać przecinek, ale Kodeks Nomenklatury Naukowej 

jedynie sugeruje taki zapis, nie narzuca, więc nie ma takiego obowiązku.  

 

 Znając już podstawowe zasady tworzenia nazwy gatunkowej, odniesiemy się teraz do 

tworzenia wzorca gatunku, czyli holotypu. Każdy gatunek biologiczny musi mieć 

wyznaczony holotyp o znanym miejscu pochodzenia, które jest stanowiskiem typowym (locus 

typicus), a w paleontologii dodatkowo wyznacza się warstwę typową stratum typicum co 

umożliwia szybką identyfikację. Holotyp – (z greki holos – wspólnie, typos – podobieństwo) 

to wzorcowy, typowy okaz gatunku. Autor, który opisuje nowy gatunek powinien wskazać 

okaz, który jest według niego najbardziej charakterystyczny dla ustanowionego taksonu, który 

najczęściej jest umieszczany na ilustracjach w publikacji. Okazy typowe muszą być 

przechowywane w specjalnej kolekcji, w instytucjach udostępniających zbiory do badań 

naukowych, a ich lokalizacja musi zostać podana w publikacji. Tak opisana została 

w publikacjach naukowych kolekcja holotypów ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 

Kolekcja żywic kopalnych ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie liczy przeszło 30 
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tysięcy okazów, w tym ponad 16 tysięcy to okazy z zachowanymi inkluzjami zwierzęcymi. 

Wśród inkluzji zwierzęcych badacze opisali 150 okazów typowych stawonogów z bursztynu, 

które stanowią bardzo cenny materiał badawczy – okno na paleogeński świat sprzed 40 

milionów lat. Wszystkie zachowane inkluzje zwierzęce stanowią wymarłe taksony, dlatego 

przed nazwą gatunkową czy rodzajową badacze stawiają krzyżyk, jak np.  

 

†Palaeogammarus polonicus Jażdżewski et Kulicka, 2002 (fig. 4) 

 

Do szczegółowego zapoznania się, jakie holotypy są w naszych zbiorach odsyłam do 

artykułu, umieszczonego w poniższym linku w źródłach. Opisane okazy typowe w naszej 

kolekcji należą do następujących grup stawonogów: obunogów (Amphipoda; fig. 4), pająków 

(Araneae; fig. 5), roztoczy (Acariformes; fig. 6), muchówek (Diptera; fig. 7), pluskwiaków 

(Hemiptera; fig. 8), błonkówek (Hymenoptera; fig. 9), chrząszczy (Coleoptera; fig. 10), 

wciornastków (Thysanoptera; fig. 11), wachlarzoskrzydłych (Strepsiptera; fig. 1), motyli 

(Lepidoptera; fig. 12), sieciarek (Neuroptera; fig. 13). Zanim badacz wybierze holotyp, 

wszystkie opisywane okazy serii oryginalnej określa się mianem syntypów (czyli wszystkie 

okazy z serii typowej, z której nie wybrano jeszcze holotypu). Jeśli z serii typowej wybrany 

zostanie holotyp, to pozostałe okazy nazywane są paratypami – (z greckiego para – zbliżony, 

typos – podobieństwo) – czyli każdy okaz typowej serii, który nie jest holotypem, a został 

uznany przez opisującego badacza po raz pierwszy dany gatunek za okaz nietypowy. 

W zbiorach Działu Bursztynu aktualnie zostały wyznaczone 54 paratypy.  

 Może zdarzyć się sytuacja, że okaz typowy dla danego taksonu nie jest diagnostyczny 

(nomen dubium), uległ zniszczeniu, został zagubiony, albo że nie zachował się żaden inny 

okaz, a chcemy zdefiniować takson, wtedy badacz wyznacza okaz zastępczy – neotyp – może 

nim być w tym przypadku również zachowana ilustracja lub fotografia. W naszych zbiorach 

mamy dwa takie okazy. 

 Resumując, to dlatego ważny jest porządek w zbiorach muzealnych, przestrzeganie 

ustalonych przez ICZN zasad stosowanych w nomenklaturze zoologicznej, publikowanie nowo 

opisanych taksonów, ponieważ do okazów typowych, w razie potrzeby badacze mogą się 

odwoływać w swoich badaniach, w celu porównawczym lub żeby zdefiniować na nowo badany 

takson. Poniżej tekstu została umieszczona plansza z fotografiami holotypów z każdej grupy 

stawonogów z kolekcji PAN Muzeum Ziemi w Warszawie. 
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Holotypy stawonogów ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie: 
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