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Ταξινομικοί χαρακτήρες και 
Φυλογενετική ανασύσταση. 

Σχολές ταξινόμησης. Θεωρίες για 
την Ταξινομική. Φυλογενετική 

ανάλυση: Μοριακή συστηματική. 
Οι κύριες διαιρέσεις της Ζωής.
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Φυλογένεση
 Βασικός στόχος της Συστηματικής είναι η ανοικοδόμηση της 

εξελικτικής ιστορίας των όλων οργανισμών (Φυλογένεση) και 
η απεικόνισή της σε ένα δενδρόγραμμα (Φυλογενετικό
Δέντρο). 



Κοινή Καταγωγή
Ο Δαρβίνος πρότεινε ότι όλοι οι οργανισμοί έχουν προέλθει από 
ένα κοινό πρόγονο, που ήταν η πρώτη μορφή ζωής που έκανε την 
εμφάνιση της στη Γη.

Φυλογένεση = εξελικτική 
ιστορία ενός οργανισμού. 

Δενδροειδής αναπαράσταση 
αυτής = φυλογενετικό δένδρο

Φυλογένεση



Όλοι οι οργανισμοί έχουν προέλθει από ένα κοινό πρόγονο,
πηγαίνοντας πίσω στην προέλευση της ζωής.

Φυλογένεση



Η φυλογένεση επιτυγχάνεται με τη μελέτη των 
χαρακτηριστικών των οργανισμών που ονομάζονται 
χαρακτήρες και οι οποίοι διαφέρουν ανάμεσα στα 
είδη.

Μορφολογικοί
Χρωμοσωμικοί
Μοριακοί (ή βιοχημικοί)
Ηθολογικοί ή οικολογικοί χαρακτήρες

Φυλογένεση



Χαρακτήρας είναι ένα χαρακτηριστικό που χρησιμοποιεί 
ο ταξινομικός για να μελετήσει την ποικιλομορφία τόσο 
μέσα όσο και ανάμεσα στα είδη.

Κάθε χαρακτήρας μπορεί να έχει μία ή περισσότερες 
καταστάσεις χαρακτήρα (Character State)

π.χ η πενταδακτυλία → 5 δάκτυλα όπως στον άνθρωπο, 4 όπως 
στο πρόβατο, 1 όπως στο άλογο

Φυλογένεση



Αν δύο οργανισμοί έχουν παρόμοιους χαρακτήρες 
μπορεί να τους έχουν κληρονομήσει από κάποιον κοινό 
πρόγονο.

Κοινοί χαρακτήρες που είναι το αποτέλεσμα της κοινής 
καταγωγής καλούνται ομόλογοι.

Βασική προϋπόθεση για την διαπίστωση της κοινής 
καταγωγής των ειδών είναι η ομολογία.

Φυλογένεση



Ομολογία = όταν δύο ή περισσότερα είδη έχουν κληρονομήσει 
τον ίδιο χαρακτήρα (τροποποιημένο ή όχι) από τον κοινό τους 
πρόγονο. 

Αντίθετο της 
Ομολογίας είναι η 
Αναλογία ή 
Ομοπλασία (π.χ. 
μέσω εξελικτικής 
σύγκλισης)

Φυλογένεση



Διάκριση Ομολογίας από Αναλογία

Ένα φαινόμενο που μπορεί να οδηγήσει σε 
λανθασμένη φυλογένεση είναι η Συγκλίνουσα 
Εξέλιξη (Αναλογία).

Ανάλογα χαρακτηριστικά που εξελίσσονται 
ανεξάρτητα ονομάζονται και ομοπλασίες.



Η συγκλίνουσα εξέλιξη 
συμβαίνει όταν 
παρόμοια 
περιβαλλοντική πίεση 
και φυσική επιλογή  
παράγουν παρόμοιες 
(ανάλογες) προσαρμογές 
σε οργανισμούς που 
προέρχονται από 
διαφορετικές εξελικτικές 
γραμμές.

Διάκριση Ομολογίας από Αναλογία





Κάθε είδος είναι ένα μωσαϊκό δύο τύπων χαρακτήρων:

 Προγονικών (Ancestral) - διατηρούνται χωρίς καμία ή με μικρή 
μόνο αλλαγή σε σχέση με τους μακρινούς προγόνους

π.χ. τα άκρα στα σπονδυλωτά

 Παράγωγων (Derived) - έχουν προέλθει από πρόσφατες αλλαγές

π.χ. ο εγκέφαλος του ανθρώπου

Φυλογένεση



Προγονικός χαρακτήρας:
– Ο χαρακτήρας που διατηρείται χωρίς καμία ή με μικρή 

μόνο αλλαγή σε σχέση με τους μακρινούς προγόνους 
(χρονικά προηγείται της εμφάνισης μιας ομάδας).

– Ο χαρακτήρας είναι κοινός και πέραν της ταξινομικής 
ομάδας που προσπαθούμε να καθορίσουμε.

– Παράδειγμα – όλα τα θηλαστικά έχουν σπονδυλική 
στήλη, την οποία όμως έχουν και τα άλλα σπονδυλωτά.

Προγονικοί και Παράγωγοι 
χαρακτήρες





Προγονικοί και Παράγωγοι 
χαρακτήρες

Παράγωγος χαρακτήρας είναι μια εξελικτική 
καινοτομία μοναδική σε μια συγκεκριμένη 
γενεαλογική γραμμή.
– Όλα τα θηλαστικά έχουν τρίχες. Κανένα άλλο ζώο 

δεν έχει τρίχες (της δομής των θηλαστικών).



Προγονικοί και Παράγωγοι 
χαρακτήρες

Οι οργανισμοί ή τα είδη που μοιράζονται 
παράγωγες καταστάσεις χαρακτήρων 
σχηματίζουν υποσύνολα μέσα στην ομάδα, τα 
οποία ονομάζονται κλάδοι.



Μια προγονική κατάσταση χαρακτήρα ονομάζεται και
Πλησιομορφική, ενώ μια παράγωγη κατάσταση χαρακτήρα
Απομορφική ή «προοδευτικός χαρακτήρας»

Προγονικοί και Παράγωγοι 
χαρακτήρες



Ένα προγονικό χαρακτηριστικό 
που απαντάται σε διαφορετικά 
είδη καλείται 
Συμπλησιομορφικό,  ενώ ένα 
παράγωγο Συναπομορφικό.

Ένα παράγωγο χαρακτηριστικό που είναι μοναδικό σε ένα είδος
καλείται Αυταπομορφικό

Προγονικοί και Παράγωγοι 
χαρακτήρες
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Επαναλαμβάνοντας…
Οι οργανισμοί ή τα είδη που μοιράζονται παράγωγες 

καταστάσεις χαρακτήρων σχηματίζουν υποσύνολα μέσα 
στην ομάδα, τα οποία ονομάζονται κλάδοι.
– Συναπομορφία είναι ένας παράγωγος χαρακτήρας 

που είναι κοινός στα μέλη ενός κλάδου.
– Ένας κλάδος αντιστοιχεί σε μία μονάδα κοινής 

εξελικτικής καταγωγής που περιλαμβάνει όλους τους 
απογόνους μιας συγκεκριμένης εξελικτικής γραμμής.

Φυλογένεση



ΘηλαστικάΧελώνεςΦίδια-Σαύρες Κροκόδειλοι

Αμφίβια

Δεινόσαυροι Πτηνά

Οι σχέσεις των 
χερσαίων Σπονδυλωτών

Ερπετά Πτηνά ΘηλαστικάΕρπετά

Η παρουσία φτερών και η
απουσία δοντιών είναι
συναπομορφίες των πτηνών.

Όλα τα πτηνά είναι ένας
κλάδος

Φυλογένεση



Το πρότυπο που σχηματίζεται από τις παράγωγες καταστάσεις 
όλων των χαρακτήρων μέσα στη μελετούμενη ομάδα θα πάρει 
τη μορφή εγκιβωτισμένης ιεραρχίας κλάδων που ανήκουν 
σε άλλους κλάδους

Στόχος είναι ο προσδιορισμός όλων των κλάδων που είναι 
εγκιβωτισμένοι μέσα στη μελετούμενη ομάδα, γεγονός που θα 
δώσει την πλήρη εικόνα του προτύπου κοινής καταγωγής των 
ειδών της ομάδας.

Φυλογένεση



Η εγκιβωτισμένη ιεραρχία των κλάδων αναπαρίστανται ως ένα 
διακλαδισμένο διάγραμμα που ονομάζεται κλαδόγραμμα.

Φυλογένεση

Κλαδόγραμμα Σπονδυλωτών βασισμένο σε 4 χαρακτήρες που 
ποικίλουν μεταξύ αυτών. Και για τους 4 χαρακτήρες, η απουσία είναι 
η προγονική κατάσταση, γιατί αυτή είναι η κατάσταση στον αμφίοξο.
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