
Ε ΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ  ΤΑΞ ΙΝΟΜΗΣΗ  ΤΩΝ  ΖΩΩΝ  

 

1 .  ΙΣΤΟΡΙΑ  

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ιστορία της κατάταξης των οργανισµών ξεκινά µε την 

εµφάνιση του ανθρώπου. Πρέπει όµως να τονιστεί ότι ικανότητες κατάταξης έχουν και 

πολλά άλλα είδη ζώων, αποτέλεσµα των σχέσεων φόβου ή ωφελιµότητας. 

Σ’ αυτές τις αιτίες πρέπει να αποδοθεί η µεγάλη διακριτική ικανότητα των 

ανθρώπινων πληθυσµών που έζησαν ή εξακολουθούν να ζουν κοντά στην φύση. 

Μπορούµε να συσχετίσουµε µε επιτυχία τον αριθµό των ονοµάτων ζώων και φυτών, που 

χρησιµοποιεί στη ζωντανή της γλώσσα µία κοινωνία µε το επίπεδο της σχέσης που 

διατηρεί µε το φυσικό περιβάλλον. 

Θεµελιωτής της βιολογικής κατάταξης θεωρείται αναµφίβολα ο Αριστοτέλης (384-

322 π.Χ.). Η αναφορά του ότι « τα ζώα πρέπει να χαρακτηρίζονται ανάλογα µε τον τρόπο 

ζωής, τις δραστηριότητες, τις συνήθειες και τη µορφή τους» δείχνει ένα σύγχρονο πνεύµα 

προσέγγισης του φυσικού κόσµου. ∆ιέκρινε υποοµάδες σε πολλές µεγάλες οµάδες ζώων 

που εξακολουθούν να ισχύουν µε τα ονόµατα που αυτός έδωσε, όπως Κολεόπτερα, 

∆ίπτερα, Μαλάκια κ.α. Κατέταξε τα γνωστά τότε ζώα σε κατηγορίες χρησιµοποιώντας 

χαρακτηριστικά όπως έναιµα - άναιµα, δίποδα - τετράποδα, φτερωτά - τριχωτά κ.ά. 

Αποδίδεται στον Αριστοτέλη η ιδέα της τοποθέτησης των ζώων σε σειρά σύµφωνα µε το 

βαθµό της «τελειότητάς» τους (Scala Naturae). Όµως δεν προχώρησε σε µία συνολική 

θεωρία κατάταξης. Ο τρόπος κατάταξης που εισηγήθηκε διατηρήθηκε για 2.000 χρόνια 

περίπου. Στην περίοδο αυτή η βιολογική κατάταξη ασχολήθηκε µόνο µε τοπικές πανίδες. 

     

     

Από τον 15° αιώνα µ.Χ. µε τις εξερευνήσεις, άρχισε να αυξάνει σηµαντικά ο 

αριθµός των γνωστών ειδών, φυτών και ζώων. Ο John Ray (1627-1705) διακρίνοντας 

γένος - είδος, προχώρησε σε µία πιο φυσική βιολογική κατάταξη. Είναι όµως ο C. Linnaeus 

(1707-1778), που µε τη «∆ιώνυµη ονοµατολογία» που εισηγήθηκε το 1758 θεωρείται ο 

θεµελιωτής της Ταξινοµικής. Ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις που δηµιούργησε η 

θεοκρατική αντίληψη και οι φιλοσοφικές αποδοχές του, το σύστηµα της διώνυµης 

ονοµατολογίας χρησιµοποιήθηκε και εξακολουθεί να χρησιµοποιείται µε επιτυχία. 

Μετά το Linnaeus ο οποίος αποδεχόταν την ύπαρξη µόνο µερικών ουσιωδών 

γνωρισµάτων, άρχισαν σταδιακά να διευρύνονται τα χαρακτηριστικά που 

χρησιµοποιούσαν οι ταξινοµικοί στην κατάταξη των όλο και περισσότερων οργανισµών 

που πρόσθεταν οι συνεχιζόµενες ανακαλύψεις. 
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Ανάµεσα στους επιστήµονες αυτούς ξεχώρισε ο Cuvier (1769-1837), που κατάταξε 

τα ζώα σε τέσσερις ανεξάρτητους κλάδους, Σπονδυλόζωα, Μαλάκια, Αρθρόποδα και 

Ακτινόζωα. Η διάκριση αυτή ήταν το τελειωτικό κτύπηµα στη Scala Naturae που δεχόταν 

τόσο ο Linnaeus όσο και ο Lamarck. Εφ’ όσον τα ασπόνδυλα, τα «άναιµα» ζώα του 

Αριστοτέλη διαχωρίστηκαν, και άλλες µη φυσικές οµάδες στηριγµένες µόνο πάνω στον 

τύπο ή σε κάποιο ουσιώδες γνώρισµα µπορούσαν να διαχωριστούν. 

Στα µέσα του 19ου αιώνα, υπήρξαν δύο θεωρίες που προσπαθούσαν να εξηγήσουν 

την αλήθεια για τη φυσική κατάταξη των οργανισµών. 

Η πρώτη - θεοκρατική - υποστήριζε ότι η τάξη στη φύση ήταν έργο του Θεού και 

πως την κάθε ταξινοµική οµάδα αποτελούσαν ποικιλίες ενός κύριου «τύπου» που 

οπωσδήποτε περιέκλειε την ίδια «ουσία». 

Η δεύτερη - νοµιναλιστική - υποστήριζε ότι φυσικές οµάδες και κατ΄ επέκταση 

φυσική κατάταξη δεν υπάρχει. Όλα είναι αποτέλεσµα της φύσης ή της ανάγκης του 

ανθρώπινου µυαλού να κατανοεί κατατάσσοντας. Ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη θεωρία 

ικανοποιούσαν τη µεγάλη πλειοψηφία των επιστηµόνων της εποχής. 

Το κενό ήρθε να καλύψει το 1859 η θεωρία του C. Darwin (1809 - 1882) «Για την 

καταγωγή των ειδών». Σύµφωνα µε τον Darwin φυσικές οµάδες υπάρχουν (άρα η 

προσπάθεια για φυσική κατάταξη έχει περιεχόµενο) γιατί τα µέλη τους είναι απόγονοι ενός 

κοινού προγόνου. ∆εν είναι ο ταξινοµιστής που δηµιουργεί τις ταξινοµικές οµάδες αλλά η 

εξέλιξη. 

Οι µετά τον ∆αρβίνο ταξινοµιστές προσπαθούσαν όχι µόνο να κατατάξουν τους 

οργανισµούς αλλά να βρουν και τους προγόνους κάθε ταξινοµικής οµάδας. Ο Ε. Haeckel 

(1834-1919) ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε µε την κατασκευή φυλογενετικών δέντρων. 

Η φυλογένεση τράβηξε το ενδιαφέρον πολλών επιστηµόνων που τους είχε 

κουράσει η στατικότητα της Ταξινοµικής. Η αναζήτηση δεδοµένων για την κατάρτιση 

φυλογενετικών δέντρων οδήγησε κατά τα τέλη του 19ου αιώνα στην ανάπτυξη των 

κλάδων της Βιολογίας όπως Συγκριτική Μορφολογία, Συγκριτική Εµβρυολογία, καθώς και 

στην ίδρυση των πειραµατικών κλάδων της Βιολογίας. 

Οι συζητήσεις για την Εξέλιξη και τη Γενετική στις αρχές του 20ου αιώνα, οδήγησαν 

σε µία κάµψη του ενδιαφέροντος των επιστηµόνων για την Ταξινοµική. Στο διάστηµα 

αυτό παρ΄ όλη την αποδοχή της θεωρίας του ∆αρβίνου, εξακολούθησαν οι ταξινοµιστές 

να εργάζονται στηριγµένοι στον «τύπο». 

Από το 1920 όµως, η τυπολογική θεώρηση του είδους αντικαθίσταται από την 

πληθυσµιακή. Οι ταξινοµιστές κατανοούν πια, ότι οι οργανισµοί δεν είναι αντικείµενα, τα 
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είδη δεν αποτελούνται από πανοµοιότυπα άτοµα, αλλά υπάρχει ποικιλία χαρακτήρων στα 

άτοµα ενός πληθυσµού και διαφορές ανάµεσα σε πληθυσµούς ενός είδους. 

Με την πληθυσµιακή θεώρηση του είδους µπήκαµε στην περίοδο της Σύγχρονης 

Συστηµατικής. Η Συστηµατική οδηγεί σε µία πιο βιολογική ταξινόµηση των οργανισµών 

καθώς λαµβάνονται υπ΄ όψη, εκτός από τη µορφή, η θέση του οργανισµού στους 

βιότοπους, η ηθολογία, η βιοχηµεία, η γενετική και η φυσιολογία. 

Οι Hennig W., Remane A., Cain A., Simpson G. και Mayr E., θεωρούνται µερικοί 

από τους πιο επιφανείς Συστηµατικούς του 20ου αιώνα. 

Η σύγχρονη Συστηµατική θεωρείται ένας από τους πιο δύσκολους κλάδους της 

βιολογίας µια και απαιτεί γνώσεις από πολλές άλλες επιστήµες όπως Γενετική, Βιοχηµεία, 

Εµβρυολογία, Φυσιολογία, Ηθολογία, Παλαιοντολογία, Μαθηµατικά. 

Τελειώνοντας την ιστορική επισκόπηση της Βιολογικής Ταξινόµησης πρέπει να 

αναφέρουµε ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν ένα ακόµα σηµαντικό εργαλείο 

στα χέρια του ταξινοµιστή. Όµως η υπερεκτίµηση της προσφοράς τους όπως και των 

Μαθηµατικών οδηγεί στην αναβίωση της Νοµιναλιστικής θεωρίας. 

2 .  ΠΕΡΙ  ΕΙ∆ΟΥΣ  

Η έννοια του είδους καθορίστηκε για πρώτη φορά από τον Πλάτωνα ως «η γενική 

ιδέα των αισθητών πραγµάτων». Για κάθε αισθητό, δένδρο, τραπέζι, έντοµο κλπ υπάρχει µία 

«ιδέα». Αιτία της ποικιλίας των µορφών που υπάρχουν στη φύση είναι η ατελής έκφραση 

της ιδέας. Την έννοια αυτή του είδους αποδεχόταν και ο Linnaeus.  

Οι νοµιναλιστές, ανάµεσα τους ο Lamarck και µερικοί σύγχρονοι οπαδοί της 

αριθµητικής ταξινόµησης, υποστήριζαν ότι στη φύση υπάρχουν µόνο άτοµα. Τα είδη και 

γενικά οι φυσικές οµάδες δεν υπάρχουν, αλλά κατασκευάζονται τεχνητά από το 

ανθρώπινο µυαλό.  

Ο σύγχρονος ορισµός του είδους ή καλύτερα ο βιολογικός ορισµός του είδους 

(βιολογικός, γιατί τα κριτήρια που χρησιµοποιεί είναι κατάλληλα µόνο για οργανισµούς) 

άρχισε να διαµορφώνεται από τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Θεωρούµε σήµερα ότι είδος είναι «µία γενετικά µονωµένη οµάδα 

αλληλογονιµοποιούµενων µε επιτυχία φυσικών πληθυσµών». Η γενετική 

αποµόνωση συντελεί στην προστασία του γενετικού υλικού του είδους από προσµίξεις. Η 

κατ’ αντανάκλαση «αντίληψη» της µόνωσης αυτής από τα είδη, µέσω χηµικών, 

µορφολογικών και ηθολογικών γνωρισµάτων, εµποδίζει την απώλεια σηµαντικής 

ποσότητας γενετικού υλικού. 
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Πληθυσµός είναι ένα σύνολο ατόµων, που ζουν σε ορισµένο χώρο και χρόνο µε 

αυξηµένη πιθανότητα επιτυχούς αλληλογονιµοποίησης. Η αλληλογονιµοποίηση 

προϋποθέτει αλληλοαναγνώριση, µέσω κοινών µορφολογικών, χηµικών και ηθολογικών 

γνωρισµάτων. Η επιτυχής αλληλογονιµοποίηση πρέπει να οδηγεί στη δηµιουργία γόνιµων 

και υγιών απογόνων. Ενώ το είδος ορίζεται ως σύνολο πληθυσµών των οποίων τα άτοµα 

έχουν δυνατότητα να αναταλλάσουν µε επιτυχία το γενετικό τους υλικό, τα άτοµα ενός 

πληθυσµού ξεχωρίζουν από τα άτοµα άλλων πληθυσµών του ίδιου είδους καθώς έχουν και 

αυξηµένη πιθανότητα ανταλλαγής γενετικού υλικού. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα 

είδος αποτελείται από ένα µόνο πληθυσµό. 

Το είδος είναι η πιο βασική και αντικειµενική ταξινοµική µονάδα. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

Όλοι όσοι έχουν προσπαθήσει να µελετήσουν σε βάθος τους οργανισµούς έχουν 

αντιληφθεί ότι δεν µπορούν να τους κλείσουν µέσα σε αριθµούς ούτε σε απόλυτους 

ορισµούς. Έτσι και για το είδος δηµιουργούνται στην πράξη προβλήµατα τα κυριότερα 

από τα οποία οφείλονται: 

1. Στην ποικιλότητα που παρουσιάζουν τα άτοµα των πληθυσµών ενός είδους κυρίως λόγω 

φυλετικού διµορφισµού, ποικιλοµορφίας και διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης. Η ποικιλότητα 

έχει οδηγήσει στη λανθασµένη ονοµασία εκατοντάδων ειδών. Αν αναλογιστούµε ότι οι 

ταξινοµιστές πριν από µερικές δεκάδες χρόνια - αρκετοί εξακολουθούν και σήµερα - ονόµαζαν 

νέα είδη ύστερα από µελέτη µερικών µόνο ατόµων ή ακόµα και ενός τµήµατός του (αναγκαίο 

κακό πολλές φορές στην Παλαιοντολογία), εύκολα µπορούµε να φανταστούµε τη µεγάλη 

πιθανότητα λάθους. 

2. Στην ασεξουαλική αναπαραγωγή µε παρθενογένεση, αυτογαµία, ψευδογαµία ή κατάτµηση, ο 

ορισµός του είδους δεν µπορεί να λειτουργήσει καθώς δεν υπάρχει αλληλογονιµοποίηση. Στην 

πράξη για να διακρίνουµε ασεξουαλικά «είδη» χρησιµοποιούµε κυρίως µορφολογικά 

γνωρίσµατα. Όταν η ασεξουαλική αναπαραγωγή δηµιουργεί διαφορετικούς τύπους µέσα σε ένα 

«είδος» π.χ. στην Artemia salina τότε µιλούµε για δηµιουργία µικροειδών. 

3. Σε µη ολοκληρωµένη ειδογένεση. Υπάρχουν πληθυσµοί που βρίσκονται στη φάση της 

διαφοροποίησής τους σε νέα είδη χωρίς όµως η εξελικτική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί. Τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ταξινοµιστής εξ αιτίας της µη ολοκληρωµένης ειδογένεσης 

οφείλονται πιο συγκεκριµένα στις πιο κάτω αιτίες: 

a. Εµφάνιση αναπαραγωγικής αποµόνωσης χωρίς ταυτόχρονη µορφολογική διαφοροποίηση. 
Το φαινόµενο αυτό δηµιουργεί ένα από τα πιο δύσκολα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 
ταξινοµιστής, όµως δεν οδηγεί στην κατασκευή ανύπαρκτων ειδών. 

b. Εµφάνιση έντονης µορφολογικής διαφοροποίησης χωρίς αναπαραγωγική αποµόνωση. Η 
κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει, κυρίως µε την τυπολογική θεώρηση του είδους, στη 
δηµιουργία µεγάλου αριθµού µη πραγµατικών ειδών. Υπάρχουν οµάδες ζώων, κυρίως στα 
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ασπόνδυλα και περιοχές, κυρίως σε νησιωτικά συγκροτήµατα (ένα από αυτά είναι και το 
Αιγαίο), όπου η εξελικτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην εποχή µας. Ο σύγχρονος 
ταξινοµιστής πρέπει αναγνωρίζοντας το πρόβληµα να περιορίσει τα είδη που προηγούµενοι 
επιστήµονες δηµιούργησαν, χρησιµοποιώντας σύγχρονες µεθόδους (γενετική, βιοχηµεία, 
µοριακές τεχνικές) καθώς και βιογεωγραφικό ορθολογισµό. 

c. Υβριδισµός Από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που παρουσιάζονται στη διάκριση των ειδών 
είναι οι περιπτώσεις όπου η γενετική αποµόνωση ανάµεσα σε δύο συγγενικά είδη δεν έχει 
ολοκληρωθεί µε αποτέλεσµα την εµφάνιση υβριδίων. Σε γενικές γραµµές ισχύει η παρατήρηση 
ότι όσο πιο αποµακρυσµένα είναι τα αναπαραγωγικά συγγενικά είδη τόσο περισσότερο τα 
υβρίδια είναι στείρα ή θνησιγενή. Είναι σε όλους γνωστό ότι το µουλάρι, αποτέλεσµα 
διασταύρωσης δύο καλά καθορισµένων ειδών, του γαϊδάρου και του αλόγου, είναι καθολικά 
στείρο. Στο παρελθόν πολλά τέτοια υβρίδια είχαν ονοµαστεί είδη. 

 

Πραγµατική δυσκολία παρουσιάζεται στον ταξινοµιστή, όταν στη ζώνη επαφής δύο 

στενά συγγενικών ειδών, δηµιουργούνται πληθυσµοί από υβρίδια που έχουν και 

αναπαραγωγική ικανότητα. Όµως η συνεχής παρατήρηση δείχνει ότι οι θυγατρικές γενιές 

των υβριδίων έχουν πάντοτε περιορισµένες προσαρµοστικές ικανότητες. Για το λόγο αυτό 

τείνουν πάντοτε, µέσω της φυσικής επιλογής, στην εξαφάνιση. 

 

ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ 

Η πρακτική εφαρµογή της βιολογικής θεώρησης του είδους δηµιουργεί προβλήµατα 

ακόµα και µετά από επιτυχείς ή όχι διασταυρώσεις 

Οι επιστήµονες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι είναι επικίνδυνο να 

καθορίζεται ένα είδος µε ένα µόνο κριτήριο ακόµα και αν αυτό αναφέρεται στη γενετική 

αποµόνωση ή στην αλληλογονιµοποίηση. Βρισκόµαστε πιο κοντά στην αλήθεια όσο 

περισσότερα χαρακτηριστικά µελετήσουµε. 

Η πολυδιάστατη θεώρηση του είδους υποστηρίζει ότι όσο µεγαλύτερος 

συνδυασµός κριτηρίων µορφής, βιοχηµείας, συµπεριφοράς, φυσιολογίας, οικολογίας, 

γεωγραφικής εξάπλωσης και αναπαραγωγής, λαµβάνονται υπ΄ όψη στον καθορισµό του 

είδους τόσο ελαττώνονται οι πιθανότητες λάθους. 

Το πιο κάτω παράδειγµα δείχνει τα πλεονεκτήµατα της πολυδιάστατης θεώρησης 

του είδους απέναντι στη βιολογική θεώρηση. 

Στις ανατολικές ακτές της βόρειας Αµερικής και δυτικότερα, εξαπλώνεται ένα 

πράσινο βατράχι του γένους Rana (σχ. 1). Ο S. A. Moore µελετώντας στη δεκαετία 1930 - 

40 µεγάλο αριθµό πληθυσµών, παρατήρησε ότι η διασταύρωση ατόµων από 

διαφορετικούς πληθυσµούς οδηγούσε στη δηµιουργία ανώµαλων και θνησιγενών 

εµβρύων. Ταυτόχρονα παρατήρησε ότι υπήρχε θετική συσχέτιση ανάµεσα στη 

γεωγραφική απόσταση των πατρικών πληθυσµών και στο ποσοστό ανωµαλιών ή θανάτων 

στα έµβρυα. Όσο µεγαλύτερη η γεωγραφική απόσταση ανάµεσα σε δύο πληθυσµούς τόσο 
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πιο µεγάλο και το ποσοστό των προβληµατικών εµβρύων. Αντίθετα η διασταύρωση 

γειτονικών πληθυσµών οδηγούσε σε χαµηλά ποσοστά ανώµαλων εµβρύων. 
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Σχ. 1. ∆ιαφοροποίηση του είδους 
Rana pipiens στις
ανατολικές ακτές των 
Η.Π.Α. 
Moore κατέληξε ότι όλοι οι πληθυσµοί του πράσινου βάτραχου πρέπει να 

σε ένα είδος, το Rana pipiens, µία και υπάρχει γενετική ροή και όχι αποµόνωση, 

τους. Το παράδειγµα αυτό χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα στη βιβλιογραφία για να 

 συνεισφορά της Γενετικής Πληθυσµών στην Ταξινοµική. 

τά τα τέλη της δεκαετίας του 1970 η υπόθεση του Moore άρχισε να 

τεται. Ο Moore χρησιµοποιούσε στοιχεία από πληθυσµούς µε πολύ µεγάλα όρια 

ς. Έτσι δεν παρατήρησε έντονες διαφορές ανάµεσα σε γειτονικούς πληθυσµούς. 

οµερείς έρευνες έδειξαν ότι υβριδισµός ανάµεσα σε γειτονικούς πληθυσµούς 

λλά σε πολύ µικρότερο βαθµό απ΄ ότι υπέθεσε ο Moore. Στις ζώνες υβριδισµού η 

α ήταν πολύ χαµηλή, περιορίζοντας τις πιθανότητες ανταλλαγής γενετικού 

υνολικά, οι πιθανότητες ροής γενετικού υλικού από το βορά στο νότο ή αντίθετα, 

ίτερα απίθανες. Πρόσθετα δεδοµένα, όπως διαφορές στο ερωτικό κάλεσµα και 

ογίες ενζύµων, έδειξαν ότι οι τοπικοί πληθυσµοί ήταν καλύτερα καθορισµένοι 

εωρούσε ο Moore στηριζόµενος στα µορφολογικά δεδοµένα. 

 νέες παρατηρήσεις οδήγησαν στο χωρισµό του Rana pipiens σε τέσσερα 

ικά είδη.  

.  ΑΝΩΤΕΡΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ  
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«Κάθε σύνολο συγγενικών ειδών που ξεχωρίζει από άλλα αποτελεί ανώτερη 

συστηµατική βαθµίδα» 

      

 

Ο Linnaeus πρότεινε για πρώτη φορά ένα σύστηµα από τρεις ανώτερες βαθµίδες 

(classis, ordo, genus) που σύµφωνα µε το περιεχόµενό τους τοποθετήθηκαν σε µία 

ιεραρχική σειρά. Η συνεχής αύξηση του αριθµού των ειδών δηµιούργησε την ανάγκη για 

περισσότερες συστηµατικές βαθµίδες.  

Σήµερα οι γενικά αποδεκτές ανώτερες βαθµίδες είναι: 

Βασίλειο (Kingdom) 
 Φύλο (Phylum)  
  Υποφύλο (Subphylum)  
   Υπεροµοταξία (Superclass)  
    Οµοταξία (Class)  
     Υφοµοταξία (Subclass)  
      Υπέρταξη (Superorder) 
       Τάξη (Order) 
        Υπόταξη (Suborder) 
         Υπεροικογένεια (Superfamily) 
          Οικογένεια (Family) 
           Υποοικογένεια (Subfamily) 
            Οµοιογένεια (Tribe) 
             Γένος (Genus)  
              Υπογένος (Subgenus)  
               Είδος (Species) 
 

Οι συστηµατικές βαθµίδες που χρησιµοποιούνται συνηθέστερα καλούνται κύριες 

συστηµατικές βαθµίδες (όσες είναι υπογραµµισµένες). 

Η κατάταξη σε συστηµατικές βαθµίδες τόσο για το ∆αρβίνο όσο και για τους 

επιστήµονες που αποδέχονται την εξέλιξη, δεν είναι τεχνητή, κατασκεύασµα του 

ανθρώπινου µυαλού, αλλά αποτέλεσµα της διαφοροποίησης των οργανισµών µέσα στο 

χρόνο. Οι αποκλίνοντες απόγονοι ενός είδους δηµιούργησαν διαφορετικά γένη, τα γένη 

οικογένειες κ.ο.κ. 

Στην πράξη όµως η τοποθέτηση οργανισµών σε ανώτερες βαθµίδες, αντίθετα από 

το είδος, είναι υποκειµενική. Ειδικά στις µεσαίες συστηµατικές βαθµίδες δεν υπάρχει 

οµάδα που να µην έχει επανειληµµένα µετατοπιστεί. 

Το γένος είναι η συστηµατική βαθµίδα που περιέχει ένα ή περισσότερα 

µονοφυλετικά είδη, τα οποία βρίσκονται σε συµφωνηµένη απόσταση από άλλες γειτονικές 

οµάδες ειδών. Ανάλογος ορισµός δίνεται και στις υπόλοιπες συστηµατικές βαθµίδες. 
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Ένας γενικός κανόνας που ισχύει για τη «συµφωνηµένη απόσταση» αναφέρει ότι 

όσα περισσότερα είδη έχει µία οµάδα τόσο µικρότερη απόσταση από άλλες συγγενικές 

οµάδες απαιτείται, για να αναγνωριστεί ως ανώτερη συστηµατική βαθµίδα. 

Το γένος αποτελεί φυλογενετική και οικολογική µονάδα, δηλαδή τα είδη που 

περιλαµβάνει κατάγονται από ένα κοινό πρόγονο και είναι προσαρµοσµένα σε ένα κοινό 

τρόπο ζωής. Όπως το είδος έτσι και το γένος έχει το δικό του οικολογικό χώρο. 

Η οικογένεια έχει πιο διευρυµένα τα γνωρίσµατα του γένους. 

Με την ανεύρεση νέων ειδών, νέα γένη και νέες οικογένειες δηµιουργούνται. 

Αντίθετα οι τάξεις, οι οµοταξίες και τα φύλα είναι πιο σταθερά µία και παριστάνουν 

µεγάλους φυλογενετικούς κλάδους µε γενικά γνωρίσµατα. 

Από τις συστηµατικές βαθµίδες υπάρχουν καθορισµένες καταλήξεις για τα ονόµατα: 

Υπεροικογένειας  -oidea 

Οικογένειας  -idae 

Υποοικογένειας  -inae 

Οµοιογένειας  -ini 

4 .  ΕΝ∆ΟΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΚΑΙ  ΟΡΟΙ  

Η καλύτερη προσέγγιση για τη µελέτη ενός είδους θεωρείται σήµερα η 

παρατήρηση της δοµής των επιµέρους πληθυσµών του. Όπως ήδη έχει αναφερθεί ένα 

είδος αποτελείται από µικρό ή µεγάλο αριθµό πληθυσµών (σχ. 2) Από λεπτοµερή µελέτη 

και στατιστική ανάλυση γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχουν ούτε δύο πληθυσµοί µέσα στο είδος 

που να είναι πανοµοιότυποι. Οι διαφορές όµως, µικρές ή µεγάλες, βρίσκονται πάντοτε 

µέσα στα όρια ποικιλότητας του είδους. 

Από είδη που οι πληθυσµοί τους έχουν µε λεπτοµέρεια µελετηθεί γνωρίζουµε ότι: 

1. Υπάρχει στα περισσότερα είδη ένα τµήµα πυκνής παρουσίας πληθυσµών όπου, λόγω συνεχούς 

γενετικής επαφής, οι διαφορές είναι πολύ µικρές. Σχετικά µεγάλες διαφορές µπορεί να 

εµφανίζονται στα άκρα της περιοχής πυκνής παρουσίας. 

2. Στην περιφέρεια της εξάπλωσης ενός είδους ή σε νησιωτικά συστήµατα δηµιουργούνται 

αποµονωµένοι πληθυσµοί ή οµάδες πληθυσµών που έχουν ελάχιστες ή σχεδόν µηδενικές 

πιθανότητες ανταλλαγής γενετικού υλικού. Οι πληθυσµοί αυτοί αποµακρύνονται σιγά-σιγά από 

τον πυρήνα του είδους, σχηµατίζοντας νέες µορφές. 

3. Όταν αποµονωµένοι πληθυσµοί έρθουν δευτερογενώς σε επαφή µε άλλους πληθυσµούς του 

ίδιου είδους τότε δηµιουργούνται καλά καθορισµένες ζώνες υβριδισµού. 
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Σχ. 2. Γεωγραφική κατανοµή του υµενοπτέρου Bombus argorum. 

Παρατηρείται µια συνεχής εξάπλωση του τυπικού υποείδους, 
ενώ στην περιφέρεια (κύκλοι) σχηµατίζονται πολλά τοπικά 
υποείδη (κατά Reinig). 

 

 

ΤΟ ΥΠΟΕΙ∆ΟΣ (SUBSPECIES) 

Η µόνη συστηµατική βαθµίδα που αναγνωρίζεται µέσα στο είδος είναι το υποείδος. 

Ο όρος άρχισε να χρησιµοποιείται από τα µέσα του 19ου αιώνα, σε αντικατάσταση του 

όρου ποικιλία (variety ή varietas) που είχε θεσπίσει ο Linnaeus. 

Θεωρούµε σήµερα υποείδος µία οµάδα φαινοτυπικά όµοιων πληθυσµών, που 

διακρίνονται «ταξινοµικά» από άλλους, του ίδιου είδους και εξαπλώνονται σε τµήµα της 

συνολικής γεωγραφικής εµφάνισης του είδους. 

Σύµφωνα µε τον ορισµό τα υποείδη ενός είδους είναι πάντοτε αλλοπάτρια 

(εξαπλώνονται σε διαφορετικές περιοχές) ή αλλοχρονικά. Με άλλη έκφραση, είναι αδύνατο 

να εµφανίζονται συµπάτρια (εξαπλώνονται στον ίδιο χώρο και χρόνο) δύο ή περισσότερα 

υποείδη του ίδιου είδους. 

Επειδή δεν υπάρχουν ποτέ δύο πανοµοιότυποι πληθυσµοί σε ένα είδος και για να 

µην καταλήξουµε στην ακραία περίπτωση να ονοµάζουµε κάθε πληθυσµό και υποείδος, 

µπαίνει στον ορισµό το κριτήριο της ταξινοµικής διαφοράς, που απαιτεί επαρκείς διαφορές 

στους µορφολογικούς χαρακτήρες. Πρέπει να γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχει αντικειµενικό 

κριτήριο στη διάκριση των υποειδών. 

Το υποείδος δεν αποτελεί εξελικτική µονάδα εκτός από τις περιπτώσεις που η 

εξάπλωσή του συµπίπτει µε γεωγραφική ή γενετική αποµόνωση. 

Όταν δύο υποείδη του ίδιου είδους συναντώνται, στη ζώνη επαφής δηµιουργούνται 

υβριδικοί πληθυσµοί µε κοινά χαρακτηριστικά. Ένα είδος που περιλαµβάνει δύο ή 
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περισσότερα υποείδη καλείται πολυτυπικό, ενώ αν δεν χωρίζεται σε υποείδη καλείται 

µονοτυπικό. 

 

ΦΥΛΗ (RACE) 

Η χρησιµοποίηση του όρου φυλή ή γεωγραφική φυλή ή οικολογική φυλή, συνήθως 

αναφέρεται σε τµήµα πληθυσµών µέσα σε ένα υποείδος Αυτό δεν αποτελεί συστηµατική 

βαθµίδα. Χρησιµοποιείται συχνά από τους ανθρωπολόγους, τους ορνιθολόγους και τους 

εντοµολόγους, ενώ για τους υπόλοιπους ταξινοµιστές θεωρείται συνώνυµο του υποείδους. 

 

ΥΠΕΡΕΙ∆ΟΣ (SUPERSPECIES Η ARTENKREIS) 

Υπερείδος ονοµάζουµε µία µονοφυλετική οµάδα αλλoπάτριων ειδών.  

Αυτό δεν αποτελεί συστηµατική βαθµίδα. Ανάµεσα στη διάκριση ενός πολυτυπικού 

είδους και ενός υπερείδους υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία. 

Η καταγραφή των υπερειδών είναι πολύ χρήσιµη στη Ζωογεωγραφία και στη 

µελέτη της ειδογένεσης 

 

5 .  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΤΩΝ  ΖΩΩΝ  

Ο Linnaeus πρώτος, στα µέσα του 18ου αιώνα δηµιούργησε ένα σύστηµα από 

κανόνες επιστηµονικής ονοµατολογίας, που εµπλουτίστηκαν και απέκτησαν παγκοσµιότητα 

από τις αρχές του αιώνα µας µε τη θέσπιση του ∆ιεθνούς Κώδικα Επιστηµονικής 

Ονοµατολογίας των Ζώων. 

Ο ∆ιεθνής Κώδικας είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας ανάµεσα στους επιστήµονες 

όλου του κόσµου. Σκοπό έχει την εξασφάλιση της σταθερότητας, της παγκοσµιότητας και 

της µοναδικότητας των ονοµάτων των ζώων. Αποτελείται από 87 άρθρα που 

τοποθετούνται σε 18 κύριες ενότητες. 

Οι κυριότεροι από τους κανόνες επιστηµονικής ονοµατολογίας των ζώων είναι: 

1. Η ονοµατολογία των Ζώων είναι ανεξάρτητη από την ονοµατολογία των Φυτών ή από 

οποιαδήποτε άλλη ονοµατολογία. 

2. Αναγνωρίζονται τα επιστηµονικά ονόµατα ζώων που δηµοσιεύτηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 

1758, δηλ. µετά τη 10η έκδοση του Systema Naturae του Linnaeus. 

3. Οι συστηµατικές βαθµίδες πάνω από το είδος έχουν πάντοτε µονολεκτικό όνοµα. 

4. Το όνοµα του είδους αποτελείται από δύο λέξεις. Η πρώτη είναι απλή λέξη, δείχνει το γένος 

όπου το είδος ανήκει και αρχίζει πάντοτε µε κεφαλαίο γράµµα. Η δεύτερη λέξη µαζί µε την 
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πρώτη δείχνουν το όνοµα του είδους. Η λέξη αυτή αρχίζει πάντοτε µε µικρό γράµµα και 

µπορεί να είναι απλή ή σύνθετη. 

π.χ. Homo sapiens (άνθρωπος) 

Canis lupus (λύκος) 

Elaphe quatuorlineata (λαφιάτης) 

5. Το όνοµα του υποείδους αποτελείται από τρεις λέξεις. Οι πρώτες δύο δείχνουν το είδος όπου 

το υποείδος ανήκει. Και οι τρεις λέξεις µαζί δείχνουν το όνοµα του υποείδους: 

π.χ. Homo sapiens neanderthalensis 

6. Το όνοµα του υπογένους, στις περιπτώσεις που αναφέρεται µαζί µε το είδος, τοποθετείται 

µέσα σε παρένθεση ανάµεσα στα δύο ονόµατα: 

π.χ. Helix (Cryptomphalus) aspersa 

Στη σύγχρονη ονοµατολογία τα ονόµατα των γενών, υπογενών, ειδών και υποειδών 
υποχρεωτικά υπογραµµίζονται ή γράφονται µε πλάγια γράµµατα (italics). 

7. Ένα νέο όνοµα είδους ή υποείδους θεωρείται κατοχυρωµένο µόνο όταν δηµοσιευτεί σε 

αναγνωρισµένο επιστηµονικό περιοδικό. 

8. Τα επιστηµονικά ονόµατα πρέπει να γράφονται πάντοτε µε λατινικούς χαρακτήρες και να είναι 

λατινικές ή λατινικοποιηµένες λέξεις. 

9. Η δηµοσίευση ενός νέου ονόµατος συστηµατικής βαθµίδας πρέπει να συνοδεύεται από: 

α. Λεπτοµερή και κατατοπιστική περιγραφή. 

β. Σύγκριση µε άλλες συγγενικές οµάδες. 

γ. Βιβλιογραφικές αναφορές. 

10. Μετά το 1950 κάθε ανώνυµη δηµοσίευση νέου ονόµατος δεν αναγνωρίζεται. 

11. Μετά το 1960 δεν αναγνωρίζονται ονόµατα που έχουν δοθεί σε ποικιλίες (variety) και µορφές 

(form). 

12. Κάθε όνοµα συστηµατικής βαθµίδας που δηµοσιεύεται δεν µπορεί µεταγενέστερα να 

αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί ακόµα και από τον ίδιο το συγγραφέα του. 

π.χ. ∆ίνεται το όνοµα Zonites siphnicus σε ένα ζώο που βρέθηκε αρχικά στη Σίφνο. 
Αν µεταγενέστερα το ίδιο ζώο βρεθεί και σε άλλες περιοχές, δεν υπάρχει 
δυνατότητα αλλαγής του ονόµατος, ακόµα και στην περίπτωση που το ζώο αυτό, 
για διάφορους λόγους, δεν συναντάται πια στη Σίφνο. 

13. Ισχύει πάντοτε ο νόµος της προτεραιότητας. Έγκυρο θεωρείται το παλαιότερα δοσµένο όνοµα 

µίας συστηµατικής βαθµίδας. Όσα νεώτερα ονόµατα υπάρχουν και αναφέρονται στην ίδια 

συστηµατική βαθµίδα θεωρούνται συνώνυµα. 

14. Το όνοµα του επιστήµονα ή των επιστηµόνων που πρώτοι ονόµασαν µία συστηµατική 

βαθµίδα, σύµφωνα µε τις αρχές του κώδικα επιστηµονικής ονοµατολογίας καθώς και η 

ηµεροµηνία της δηµοσίευσης του άρθρου όπου περιγράφεται η νέα βαθµίδα, τοποθετούνται 

αµέσως µετά το νέο όνοµα. Ανάµεσα στο όνοµα του επιστήµονα και την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης τοποθετείται πάντοτε κόµµα (,). 

π.χ. Vallonia pulchella enniensis Gredler, 1856  
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Limax flavus Linnaeus, 1758 

15. Εάν το όνοµα του γένους όπου για πρώτη φορά τοποθετήθηκε ένα είδος αλλάξει, τότε το 

όνοµα του επιστήµονα που αρχικά προσδιόρισε το είδος µπαίνει σε παρένθεση. 

π.χ. Eobania vermiculata (Muller, 1777). Ο Muller είχε αρχικά τοποθετήσει το είδος 
στο γένος Helix ως Helix vermiculata Muller. 

16.  Οµώνυµα, δηλ. ίδια στο γράψιµο ή στην προφορά ονόµατα διαφορετικών συστηµατικών 

βαθµίδων πρέπει να αποφεύγονται. 

Όπου εµφανίζεται οµωνυµία το νεώτερο οµώνυµο εκτοπίζεται. π.χ. το είδος Alpha 
gagates Cost, 1950 µετά από µελέτες τοποθετήθηκε στο γένος Beta, όπου υπήρχε 
το είδος Beta gagates Smith, 1940 και έτσι δευτερογενώς έγινε συνώνυµο. Το 
πρόβληµα λύθηκε µε την αλλαγή του ονόµατος του είδους Alpha gagates σε Beta 
rufus Letour, 1965. 

17. Κάθε συστηµατική βαθµίδα από το υποείδος µέχρι την υπεροικογένεια πρέπει να έχει 

καθορισµένο «τύπο». Ο τύπος (type) είναι ο πυρήνας κάθε συστηµατικής βαθµίδας και 

παραµένει αναλλοίωτος.  

 

Ο τύπος ή ολότυπος ενός είδους ή υποείδους είναι ένα άτοµο που καθορίζεται, κατά 
την αρχική περιγραφή ως ο φορέας των χαρακτήρων του νέου είδους ή υποείδους. 
Οι τύποι συνήθως φυλάσσονται στα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας (Ο Linnaeus 
αυτοκαθορίστηκε «τύπος» του ανθρώπινου είδους). 

Τύπος γένους θεωρείται το είδος πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η περιγραφή του, 
τύπος οικογένειας, το γένος πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η περιγραφή της κ.ο.κ. 

Τυπική περιοχή κάθε είδους ή υποείδους είναι η περιοχή από την οποία προέρχεται ο 
τύπος και πρέπει πάντοτε να καθορίζεται ακριβώς τόσο στο δείγµα όσο και στη 
δηµοσίευση του νέου ονόµατος. 

Εάν κατά την αρχική περιγραφή είδους ή υποείδους δεν καθορίστηκε ο ολότυπος τότε 
όλα τα άτοµα πάνω στα οποία στηρίχθηκε η περιγραφή θεωρούνται σύντυποι. 

Τα άτοµα πάνω στα οποία στηρίχθηκε η περιγραφή ενός νέου είδους ή υποείδους 
µετά τον καθορισµό και αφαίρεση του ολότυπου, θεωρούνται παράτυποι. Εκτός 
από τις πιο πάνω αναφορές χρησιµοποιούνται ακόµα δευτερεύοντα ονόµατα 
τύπων όπως Νεότυπος, Λεκτότυπος, Παραλεκτότυπος, Αλλότυπος κ.ά. 

 

6 .  ΣΧΟΛΕΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ :  ΦΑΙΝΕΤΙΚΗ  ( P H E N E T I C )  ΚΑΙ  

ΚΛΑ∆ΙΣΤΙΚΗ  ( C L A D I S T I C )  

Όλοι οι σύγχρονοι ταξινοµιστές παραδέχονται ότι το καλύτερο σχήµα βιολογικής 

κατάταξης είναι αυτό που προσεγγίζει περισσότερο τη φυσική οµαδοποίηση των ειδών, 

στηριγµένο πάνω σε µορφολογικά, δοµικά, λειτουργικά και οικολογικά γνωρίσµατα και 

στην εξελικτική τους ιστορία. Η συγκέντρωση όµως όλων αυτών των στοιχείων είναι 

πρακτικά αδύνατη. Μπορούµε να χωρίσουµε τις πληροφορίες που έχει τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσει ένας ταξινοµιστής σε άµεσες ή πρωτογενείς και σε έµµεσες ή δευτερογενείς. 
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Οι πρωτογενείς πληροφορίες προέρχονται απ’ ότι άµεσα µπορεί να µετρηθεί ή να 

παρατηρηθεί όπως µορφή, δοµή και σχέσεις σύγχρονων ειδών ή ακόµα καλά 

διατηρηµένων απολιθωµάτων. 

Οι δευτερογενείς πληροφορίες προέρχονται από συλλογιστική επεξεργασία των 

πρωτογενών. Κάθε επαγωγικό ή αναλογικό συµπέρασµα συνιστά δευτερογενή 

πληροφορία. Η κατασκευή φυλογενετικών δέντρων στηρίζεται κυρίως σε δευτερογενή 

κριτήρια. 

Είναι σωστό να καταλήγουµε σε σχήµατα κατάταξης στηριγµένοι κυρίως πάνω στα 

δευτερογενή κριτήρια; Η διαφορετική τοποθέτηση των ταξινοµιστών στο ερώτηµα αυτό 

έχει δηµιουργήσει δύο σύγχρονες σχολές κατάταξης των οργανισµών: τη Φαινετική και την 

Κλαδιστική σχολή κατάταξης. 

Φαινετική Σχολή: Οι οπαδοί της υποστηρίζουν ότι η κατάταξη πρέπει να 

στηρίζεται σε αντικειµενικά γνωρίσµατα ή σε πειραµατικά δεδοµένα. Ο φαινετιστής 

κατατάσσει τους οργανισµούς σύµφωνα µε µετρήσεις του φαινοτύπου, τη συµπεριφορά, 

τη βιοχηµεία και τη φυσιολογία τους. Η αριθµητική ταξινόµηση και οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές έχουν προσελκύσει πολλούς σύγχρονους ταξινοµιστές στη Φαινετική σχολή. 

Επιστηµονικοί κλάδοι όπως η Συγκριτική Ανατοµία και Εµβρυολογία καθώς και τα 

περισσότερα Παλαιοντολογικά συµπεράσµατα και δεδοµένα δεν θεωρούνται αξιόπιστα από 

τους φαινετιστές. 

Από τις πιο σηµαντικές αδυναµίες της φαινετικής σχολής είναι η ταύτιση των 

φαινοτυπικών γνωρισµάτων µε τις συστηµατικές βαθµίδες. Οι φαινετιστές υποστηρίζουν 

ότι µία τυχαία επιλογή φαινοτυπικών χαρακτήρων µπορεί να οδηγήσει σε σωστά 

συµπεράσµατα για το γονότυπο. Τι γίνεται όµως στις περιπτώσεις που έχουµε διαφορετικά 

είδη µε πανοµοιότυπα φαινοτυπικά γνωρίσµατα ή αντίθετα, είδη µε έντονες διαφορές στο 

φαινότυπο και πολύ κοντινό γονότυπο; 

Η χρησιµοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, πανάκεια για τους φαινετιστές, 

εκτός από τη συγκράτηση και ταχύτατη επεξεργασία ένας µεγάλου αριθµού δεδοµένων, 

συνοδεύεται από πολύ σοβαρά προβλήµατα. Η ορθότητα των λύσεων που δίνει ένας 

υπολογιστής εξαρτάται από την αντικειµενικότητα των µετρήσεων που εγγράφονται 

καθώς και από το σωστό προγραµµατισµό. Λάθη στις µετρήσεις ή στον προγραµµατισµό 

έχουν αποδειγµένα οδηγήσει σε πολύ σοβαρά ταξινοµικά λάθη. Οι Sokal και Michener από 

τους υποστηρικτές της φαινετικής παραδέχονται ότι «Στο σηµερινό στάδιο ανάπτυξής της 

η φαινετική, δεν έχει καταφέρει να προτείνει ένα σταθερό σύστηµα κατάταξης». Πρέπει 

όµως να δεχθούµε ότι είναι πολύ νωρίς να κρίνουµε τη φαινετική ως νέα προσπάθεια 

αναβίωσης του νοµιναλισµού. Η αριθµητική ταξινόµηση και η χρησιµοποίηση των 
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υπολογιστών έχουν διευρύνει σηµαντικά τις µεθόδους κατάταξης, που µπορούν να µας 

οδηγήσουν σε πιο φυσικά ταξινοµικά σχήµατα. 

Φαινογράµµατα: Κάθε διάγραµµα, που δείχνει σχέση, εκφραζόµενη σε βαθµό 

οµοιότητας και δεν προσφέρει καµιά άλλη πληροφορία, καλείται φαινόγραµµα. Για τους 

οργανισµούς τα φαινογράµµατα δίνουν το βαθµό οµοιότητας ανάµεσα σε µία οµάδα ειδών 

ή άλλη συστηµατική βαθµίδα, χωρίς να προχωρούν σε φυλογενετικά συµπεράσµατα (σχ. 

3). Η χρησιµοποίηση διαφορετικών συνδυασµών πρωτογενών γνωρισµάτων δίνει για την 

ίδια οµάδα διαφορετικά φαινογράµµατα. 

Κλαδιστική Σχολή: Οι υποστηρικτές της κλαδιστικής δέχονται ότι κάθε σχήµα 

κατάταξης πρέπει να στηρίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φυλογενετικές σχέσεις. 

Θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση για να τοποθετηθούν µαζί δύο συστηµατικές οµάδες 

την ύπαρξη κοινού προγόνου. Πρέπει όµως να τονιστεί ότι σκοπός της κλαδιστικής δεν 

είναι ο σχηµατισµός φυλογενετικών δέντρων, αλλά η θέσπιση όσο το δυνατόν πιο φυσικής 

κατάταξης. 

Μία από τις πιο βασικές αρχές τις κλαδιστικής υποστηρίζει ότι όσο πιο πρόσφατος 

είναι ο χωρισµός δύο συστηµατικών οµάδων τόσο περισσότερα κοινά γνωρίσµατα θα 

έχουν. Πολύ µεγάλη αξία έχουν για την κλαδιστική τα µοναδικά γνωρίσµατα που µπορούν 

να χαρακτηρίσουν οµάδες οργανισµών. Η αναζήτηση των οµόλογων χαρακτηριστικών και 

η διάκρισή τους από τα ανάλογα είναι για την κλαδιστική βασικός στόχος. 

Η χρησιµοποίηση σε µεγάλο βαθµό δευτερογενών δεδοµένων, όπως είναι οι 

φυλογενετικές εκτιµήσεις, χαρακτηρίζει τα συµπεράσµατα της κλαδιστικής υποκειµενικά ή 

περισσότερο υποκειµενικά απ΄ ότι της φαινετικής. Οι περισσότεροι όµως επιστήµονες, που 

αποδέχονται την εξέλιξη, ανεξάρτητα από τις επιµέρους διαφωνίες τους λόγω  

διαφορετικής εκτίµησης, θεωρούν ότι είναι αδιανόητη η κατασκευή οποιουδήποτε 

ταξινοµικού σχήµατος χωρίς τη χρησιµοποίηση φυλογενετικών κριτηρίων.  

Κλαδογράµµατα: Κάθε δενδρόγραµµα που βοηθά στην κατάταξη δύο ή 

περισσότερων συστηµατικών οµάδων, σύµφωνα µε το βαθµό διαφοράς ή τα σηµεία 

διαχωρισµού τους µέσα στο χρόνο καλείται κλαδόγραµµα. Κάθε κλαδόγραµµα είναι 

αποτέλεσµα τόσο των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών όσο και των φυλογενετικών 

σχέσεων (σχ. 5) 
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Τα κλαδογράµµατα δεν ταυτίζονται µε τα φυλογενετικά δέντρα. Ένα φυλογενετικό 

δέντρο δείχνει τις ακριβείς χρονολογίες διαχωρισµού των διαφόρων συστηµατικών 

οµάδων, αντίθετα στο κλαδόγραµµα αναφέρεται µόνο ο σχετικός χρόνος διαχωρισµού. 

Συγγενικά µε τα κλαδογράµµατα είναι τα Φυλογράµµατα (Phylograms) όπου εκτός από 

το σχετικό χρόνο στον άξονα των ψ και το βαθµό της διαφοράς στον άξονα των χ, 

καταγράφεται και η ταχύτητα απόκλισης (σχ. 4). 

Ενδιαφέρουσα απόκλιση στην κατάταξη των ανώτερων βαθµίδων των 

σπονδυλοζώων εµφανίζεται µε την εφαρµογή των αρχών των δύο σχολών. Στο 

κλαδόγραµµα του σχήµατος 6 φαίνονται οι σχέσεις ανάµεσα στις οµάδες των χερσαίων 

σπονδυλοζώων. Εύκολα διακρίνονται τρεις βασικές οµάδες. Η πρώτη και η τρίτη 

ταυτίζονται µε τις ήδη καθιερωµένες οµοταξίες των αµφιβίων και των θηλαστικών. Για τις 

οµοταξίες αυτές οι κλαδιστές και φαινετιστές συµφωνούν. Στη δεύτερη όµως οµάδα 
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υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα. Στο κλαδόγραµµα φαίνεται ότι τα πτηνά έχουν πολύ 

µεγάλο βαθµό συγγένειας µε τους κροκόδειλους και µικρότερο, αλλά σηµαντικό, µε τα 

φίδια και τις σαύρες. Ο ίδιος βαθµός συγγένειας θεωρήθηκε ικανός για να τοποθετηθούν οι 

τρεις οµάδες των θηλαστικών σε µία οµοταξία. Όµως µε βάση το φαινότυπο τα πτηνά 

έχουν τοποθετηθεί σε µία οµοταξία και οι κροκόδειλοι, σαύρες, φίδια και χελώνες σε άλλη, 

στα ερπετά. 

Οι κλαδιστές υιοθετώντας το κλαδόγραµµα θεωρούν ότι η πιο φυσική κατάταξη 

των χερσαίων σπονδυλοζώων θα ήταν τρεις µόνο οµοταξίες, και όχι τέσσερις. Αντίθετα οι 

φαινετιστές θεωρούν ότι παραείναι τραβηγµένο να τοποθετηθούν µαζί δύο καλά 

καθορισµένες φαινοτυπικά οµάδες, τα πτηνά και τα ερπετά, µε βάση δευτερογενή και κατ' 

επέκταση υποκειµενικά κριτήρια. 

 

Α Α Α Α 

 
 

ΑΜΦΙΒΙ
 ΠΟΥΛΙ
ΕΡΠΕΤ
 ΘΗΛΑΣΤΙΚ
 

Σχ. 6. Κλαδόγραµµα που δείχνει τη 
σχέση στις µεγαλύτερες 
κατηγορίες των χερσαίων 
σπονδυλοζώων. 
Σύµφωνα µε το σχήµα οι 
κροκόδειλοι έχουν µεγαλύτερη 
εξελικτική σχέση µε τα πουλιά 
παρά µε τα ερπετά. 
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Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ  ΕΞΕΛ Ι ΞΗ  

1 .  ΙΣΤΟΡΙΑ  

Ερωτήµατα όπως - πώς δηµιουργήθηκαν οι οργανισµοί; - είναι οι οργανισµοί 

αµετάβλητοι; - πού οφείλεται η τόσο µεγάλη ποικιλία οργανισµών; - έχουν προκαλέσει το 

ανθρώπινο µυαλό, που απάντησε κατασκευάζοντας απλές ή σύνθετες, απλοϊκές ή 

επιστηµονικά ορθολογικές θεωρίες. Οι θεωρίες αυτές µπορεί να διακριθούν σε στατικές, 

όσες παραδέχονται ότι οι οργανισµοί, ανεξάρτητα από τον τρόπο δηµιουργίας τους, 

παραµένουν αµετάβλητοι και σε δυναµικές όσες δέχονται τη µεταβλητότητα των 

οργανισµών. 

Στατικές θεωρίες: Η πιο παλιά θεωρία που κατασκεύασε το ανθρώπινο µυαλό 

αποδίδει τη δηµιουργία όχι µόνο των οργανισµών αλλά και όλου του κόσµου σε ένα 

υπερφυσικό όν. Σε όλους τους λαούς πρωτόγονους ή όχι υπάρχουν µύθοι ή θρησκείες, 

όπου µία υπερφυσική δύναµη δηµιούργησε τον κόσµο και µέσα σ΄ αυτόν τοποθέτησε 

τους οργανισµούς, στη µορφή που συναντώνται και σήµερα δηλ. αµετάβλητους. Η θεωρία 

της Θεϊκής ∆ηµιουργίας ή της ∆ηµιουργίας δεν είναι επιστηµονική µια και δεν µπορεί να 

ελεγχθεί. Το κύριο «επιχείρηµα» των οπαδών της είναι η πίστη. Η πίστη όµως σε καµιά 

περίπτωση δεν µπορεί να αποτελέσει µέθοδο επιστηµονικής προσέγγισης. 

Βασισµένη στο φιλοσοφικό υλισµό αναπτύχθηκε κυρίως κατά τον 19ο αιώνα  η 

θεωρία της Αυτόµατης Γένεσης. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι όλα τα είδη σχηµατίστηκαν 

αποκλειστικά από την ύλη χωρίς τη συµµετοχή κανενός υπερφυσικού όντος. Οι γυρίνοι 

δηµιουργήθηκαν από τη λάσπη, οι προνύµφες της µύγας από το σηπόµενο κρέας, τα 

πρώτα κύτταρα από πρωτεϊνικά σταγονίδια κ.ο.κ. Σύµφωνα µε την αυτόµατη γένεση η 

δηµιουργία των ειδών έγινε σταδιακά, όµως τα είδη µετά τη δηµιουργία τους παραµένουν 

σταθερά. Μικρές αλλαγές στη µορφή µπορεί να υπάρχουν ποτέ όµως οι αλλαγές αυτές δεν 

οδηγούν σε νέα είδη. 

Οι στατικές θεωρίες συχνά τροποποιούνται ώστε να µην έρχονται σε σύγκρουση µε 

αδιάσειστα επιστηµονικά δεδοµένα. Υπάρχουν οπαδοί της ∆ηµιουργίας, που για να 

εξηγήσουν την παρουσία των διαδοχικών απολιθωµατοφόρων στρωµάτων και το µεγάλο 

αριθµό ειδών που έχουν εξαφανιστεί, δέχονται ότι έγιναν επανειληµµένες καταστροφές και 

εξαφανίσεις της ζωής στη γη και κατά συνέπεια επανειληµµένες ή ακόµα και ξεχωριστές 

∆ηµιουργίες (σχ. 7Α) 

Τόσο ο φιλοσοφικός ιδεαλισµός του Πλάτωνα όσο και οι απόψεις του Αριστοτέλη 

για τη «Φυσική Κλίµακα» προσέφεραν πολλαπλά φιλοσοφικά ερείσµατα στις στατικές 

θεωρίες. 
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Ο αναλλοίωτος κόσµος των στατικών θεωριών ήταν και είναι ιδιαίτερα ελκυστικός 

για τους «κρατούντες» ή δυνατούς στις ανθρώπινες κοινωνίες. Σε µία σταθερή και 

αµετάβλητη κοινωνία οι θέσεις και οι σχέσεις ανάµεσα στα άτοµα ή τις τάξεις δεν 

µεταβάλλονται. Κοινωνική αδικία δεν µπορεί να υπάρξει εφόσον τα άτοµα και οι τάξεις 

έχουν προκαθορισµένη και σταθερή θέση και ρόλο. Οι προσπάθειες κοινωνικής αλλαγής 

πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν βλάσφηµες και άδικες πράξεις αντίθετες µε τη φυσική 

τάξη των πραγµάτων. 

Στη Νότια Αφρική, Περσία και Τουρκία απαγορεύεται η διδασκαλία των εξελικτικών 
θεωριών, ενώ σε µερικές από τις πολιτείες των Η.Π.Α. η διδασκαλία της Εξέλιξης 
πρέπει να συνοδεύεται µε ισόχρονη διδασκαλία της θεωρίας της ∆ηµιουργίας. 

 

 
Σχ. 7. Α: ∆ηµιουργία, Β: Μετασχηµατισµός, Γ: Εξέλιξη 

 

∆υναµικές Θεωρίες: ∆ύο είναι οι κύριες θεωρίες που δέχονται ότι η µορφή των 

οργανισµών δεν είναι σταθερή και αµετάβλητη αλλά µεταβάλλεται συνεχώς µέσα στο 

χρόνο δηµιουργώντας νέα είδη. Η θεωρία του Μετασχηµατισµού (σχ. 7 Β).και η θεωρία της 

Εξέλιξης (σχ. 7 Γ). 

Η θεωρία του Μετασχηµατισµού υποστηρίζει ότι τα είδη όπως τα ξέρουµε σήµερα 

είναι αποτέλεσµα σταδιακής αλλαγής των παλιών ειδών. Από τη στιγµή που ένα είδος 

δηµιουργήθηκε, ανεξάρτητα πώς, µία συνεχής διεργασία µετασχηµατισµού το οδηγεί στη 

µορφή που το συναντάµε σήµερα. Ο αριθµός των ειδών σύµφωνα µε τη θεωρεία αυτή 

δεν αυξάνεται αλλά παραµένει σταθερός.  

Η θεωρία της Εξέλιξης υποστηρίζει ότι όλοι οι οργανισµοί, που ζουν ή έζησαν στη 

γη, οφείλονται σε µια συνεχή πορεία διαφοροποίησης ενός και µόνο προγόνου. Ένα είδος 

µπορεί κάτω από ορισµένες συνθήκες να δώσει γένεση σε δύο ή περισσότερα νέα είδη.  

Η κυριαρχία της Πλατωνικής και Αριστοτέλειας φιλοσοφίας καθώς και του 

Χριστιανισµού, στη διαµόρφωση του δυτικού πολιτισµού περιόρισε δραστικά την 

ανάπτυξη των δυναµικών θεωριών µέχρι το 19ο αιώνα, αν και στοιχεία µη στατικής 

θεώρησης της φύσης συναντάµε σε πολλούς αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους όπως ο 

Ηράκλειτος, ο Εµπεδοκλής και ο Αναξίµανδρος. 

18 



Η συσσώρευση, κατά τις αρχές του 19ου αιώνα, ενός µεγάλου αριθµού νέων 

επιστηµονικών δεδοµένων και παρατηρήσεων, δηµιούργησε το απαραίτητο γνωσιολογικό 

υπόβαθρο για την ανάπτυξη των ∆υναµικών θεωριών. 

Οι ταξινοµιστές του 19ου αιώνα, ανεξάρτητα από τη θέση τους απέναντι στη 

σταθερότητα ή µη των ειδών, είχαν δεχτεί την ποικιλοµορφία, µικρή ή µεγάλη, των 

ατόµων του ίδιου είδους καθώς επίσης και την ύπαρξη σε πολλές περιπτώσεις ενδιάµεσων 

µορφών ανάµεσα σε δύο διαφορετικά είδη. 

Η µεγάλη ανάπτυξη της Συγκριτικής Ανατοµίας κατά τις αρχές του 19ου αιώνα, 

αντίθετα από τις πεποιθήσεις του ιδρυτή της, Georges Cuvier, ο οποίος ήταν οπαδός της 

σταθερότητας των ειδών, έδωσε τεράστια ώθηση στις δυναµικές θεωρίες. Η µελέτη των 

οµόλογων και των υποτυπωδών οργάνων δηµιούργησε σειρά επιχειρηµάτων υπέρ της 

εξέλιξης και του µετασχηµατισµού. 

Τα οµόλογα όργανα έχουν κοινά βασικά ανατοµικά χαρακτηριστικά, προέρχονται από 

το ίδιο τµήµα του εµβρύου αλλά µπορεί να µην έχουν την ίδια λειτουργία. Για παράδειγµα, 

οι φτερούγες των πουλιών, τα πτερύγια της φώκιας και τα χέρια του ανθρώπου είναι 

όργανα οµόλογα. Αντίθετα, ανάλογα όργανα χαρακτηρίζονται όσα δεν έχουν καµιά κοινή 

προέλευση, έχουν συνήθως ανόµοια ανατοµικά χαρακτηριστικά αλλά έχουν πάντοτε την 

ίδια χρησιµότητα. Τα φτερά των εντόµων και των πουλιών αποτελούν ανάλογα όργανα. 

Υποτυπώδη όργανα θεωρούνται αυτά που δεν φαίνεται να έχουν καµία λειτουργικότητα, σε 

αντίθεση µε άλλα οµόλογά τους που βρίσκονται σε λειτουργία. Παράδειγµα η υποτυπώδης 

πυελική ζώνη σε µερικά πρωτόγονα φίδια όπως βόες και πύθωνες. Η συστηµατική µελέτη 

της γεωλογίας και των απολιθωµάτων προσέφερε σηµαντικές πληροφορίες - κλειδιά, 

όπως:  

a. Σε διαδοχικά απολιθωµατοφόρα στρώµατα παρατηρείται µία σταδιακή αύξηση της 
ποικιλότητας και της πολυπλοκότητας των απολιθωµένων µορφών. 

b. Πολλά απολιθωµένα είδη δεν έχουν ζωντανές συγγενικές µορφές. Αρκετά όµως από αυτά 
είναι ενδιάµεσες µορφές ζωντανών καλά καθορισµένων τύπων, παράδειγµα ο Archaeopteryx 
µε χαρακτηριστικά ερπετού και πτηνού. Οι µορφές, αυτές χαµένοι σύνδεσµοι (missing links) 
όπως αποκαλούνται, αν και σπάνιες, είναι ενδεικτικές της κοινής αρχής διαφόρων οµάδων. 

c. Η µορφή της γης οφείλεται στη συνεχή και µακρόχρονη δράση των φυσικών παραγόντων, 
που οδηγούν σε σταδιακή αλλαγή της µορφής της, µετά από διάβρωση και επανατοποθέτηση 
των επιφανειακών στρωµάτων. Η θεωρία αυτή (uniformitarianism) των Hutton, Playfair και 
αργότερα του C. Lyell, ανέτρεψε την άποψη των αλλεπάλληλων καταστροφών και 
κατακλυσµών, έδειξε ότι η ιστορία της γης είναι πολύ παλιά και βοήθησε άµεσα το ∆αρβίνο 
στη σύλληψη της εξελικτικής του θεωρίας.  

 

Μεγάλος αριθµός πληροφοριών από τις διασταυρώσεις φυτών και ζώων, 

δηµιούργησε ένα σηµαντικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της εξελικτικής σκέψης. Στις 

αρχές του 19ου αιώνα ήταν ήδη γνωστό ότι οι διαφορές ανάµεσα στα άτοµα του ίδιου 
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είδους (ποικιλοµορφία) µπορεί να κληρονοµηθούν και ότι είναι δυνατόν µετά από επιλογή 

ατόµων µε συγκεκριµένα γνωρίσµατα και συνεχή γονιµοποίηση αυτών και των απογόνων 

τους να δηµιουργηθούν νέες και σταθερές ποικιλίες. Οι γνώσεις αυτές, αρχικά βοήθησαν 

στη δηµιουργία πιο αποδοτικών, για τον άνθρωπο ποικιλιών οικοδίαιτων ζώων. Όµως 

σταδιακά διάβρωσαν τη στατική σκέψη της σταθερότητας των ειδών. 

Η θεωρία του µετασχηµατισµού: Κυριότερος εκφραστής της θεωρίας του 

µετασχηµατισµού υπήρξε ο Γάλλος ζωολόγος Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829). Ο 

Lamarck συνδυάζοντας τη φυσική κλίµακα του Αριστοτέλη µε τις νεώτερες κατακτήσεις 

της επιστήµης, κατέληξε (1809) στο συµπέρασµα ότι τα είδη δεν είναι αµετάβλητα, αλλά 

υφίστανται σταδιακή αλλαγή: η ζωή ξεκίνησε από απλές µορφές οι οποίες σταδιακά 

οδηγούνται σε πιο πολύπλοκες, πιο τέλειες. Στη στατική "φυσική κλίµακα" του Αριστοτέλη 

ο Lamarck πρόσθεσε την κίνηση προς τα πάνω. 

Ειδικότερα στη θεωρία του ο Lamarck παραδέχεται ότι: 

1. Τα είδη δηµιουργήθηκαν µε αυτόµατη γένεση. 

2. Οι οργανισµοί µπορούν να προσαρµόζονται σε απαιτήσεις του περιβάλλοντόs τους κατά τη 

διάρκεια ενός µόνο βιολογικού κύκλου και να µεταδίδουν τις προσαρµογές αυτές στους 

απογόνους τους (µετάδοση επίκτητων γνωρισµάτων). 

3. Σε κάθε οργανισµό υπάρχει µια εσωτερική δύναµη, που τον οδηγεί σταδιακά στην τελειότητα. 

Η θεωρία του Lamarck αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια συνδυασµού και 

επιστηµονικής εξήγησης των παρατηρήσεων που είχαν συσσωρευτεί. ∆εν ήταν όµως 

απόλυτα επιστηµονική. Τρία ήταν τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετώπισε και τα 

οποία οδήγησαν τους επιστήµονες της εικοσαετίας 1830-50 στην πλήρη απόρριψή της: 

1. ∆εν κατάφεραν οι υποστηρικτές της να αποδείξουν τη µεταβίβαση των επίκτητων 

γνωρισµάτων όσο κι αν προσπάθησαν κόβοντας ουρές από γάτους και σκύλους. 

2. Η άποψη ότι σε κάθε οργανισµό υπάρχει εσωτερική δύναµη που τον οδηγεί στην τελειότητα 

βρίσκεται πλησιέστερα στη θρησκεία παρά στην επιστήµη. 

3. ∆εν µπόρεσε να εξηγήσει επιστηµονικά την ποικιλότητα των οργανισµών καθώς δεν προέβλεπε 

τη δηµιουργία νέων ειδών αλλά απλά δεχόταν την µέσω προσαρµογών σταδιακή γραµµική 

αλλαγή των προϋπαρχόντων. 

Η θεωρία της Εξέλιξης: Στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα οι επιστηµονικές ανακαλύψεις 

στο χώρο της Ταξινοµικής, της Εµβρυολογίας, της Γεωλογίας, της Παλαιοντολογίας και της 

Γενετικής, ακόµα και η θεωρία του Lamarck, ανεξάρτητα από την αποτυχία της, είχαν 

δηµιουργήσει ένα κλίµα απόρριψης των στατικών θεωριών. Η έννοια της εξέλιξης υπήρχε 

διάχυτη σε πολλούς επιστήµονες, αλλά ερωτήµατα όπως: πώς δηµιουργούνται τα είδη και 
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τι µηχανισµοί οδηγούν στη δηµιουργία τους, εµπόδιζαν τη συγκροτηµένη διατύπωση της 

εξελικτικής θεωρίας. 

Το 1859 οι Charles Darwin (1809-1882) και Alfred Wallace (1823-1913) 

δηµοσίευσαν µαζί σε επιστηµονικό περιοδικό ένα µικρό άρθρο για τη δηµιουργία νέων 

ποικιλιών και τη διαιώνισή τους σε φυσικά µέσα επιλογής. Βέβαια οι δύο επιστήµονες δεν 

εργάστηκαν µαζί. Ο ∆αρβίνος είχε καταλήξει στη θεωρία της εξέλιξης γύρω στο 1837 αλλά 

δίσταζε να τη δηµοσιεύσει φοβούµενος τις αντιδράσεις που θα επέφερε. Αποφάσισε να 

δηµοσιεύσει τα συµπεράσµατά του µόνο όταν το 1958 διάβασε σε ένα γράµµα που έλαβε 

από τον Wallace, ο οποίος δούλευε για καιρό στην Ινδονησία, τα ίδια ακριβώς 

συµπεράσµατα. Αυτός ήταν και ο λόγος της κοινής ανακοίνωσης. 

Το 1859 ο ∆αρβίνος µε το έργο του «Η καταγωγή των ειδών µέσω της φυσικής 

επιλογής» έδωσε απλά και κατανοητά σε όλους τη διάσταση της νέας θεωρίας. Για το λόγο 

αυτό η θεωρία της εξέλιξης αναφέρεται και σαν θεωρία του ∆αρβίνου. 

   

Σύµφωνα µε τη θεωρία της εξέλιξης µέσω της φυσικής επιλογής, η ποικιλοµορφία 

και ο συνεχής ανταγωνισµός ανάµεσα στα άτοµα του ίδιου είδους δηµιουργούν οµάδες µε 

ευνοϊκότερα ή δυσµενέστερα ως προς την επιβίωση χαρακτηριστικά. Τα άτοµα µε τα 

ευνοϊκότερα χαρακτηριστικά έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν και να 

αναπαραχθούν µεταβιβάζοντας έτσι τα χαρακτηριστικά τους, που γενιά µε γενιά, 

επιλέγονται. Αντίθετα τα άτοµα µε δυσµενή χαρακτηριστικά, αντιµετωπίζοντας 

περισσότερα προβλήµατα επιβίωσης, αναπαράγονται µε λιγότερη επιτυχία και σταδιακά τα 

χαρακτηριστικά τους χάνονται. 

Η επιλογή των ευνοϊκών χαρακτηριστικών οφείλεται στις συνθήκες του 

περιβάλλοντος (φυσικές συνθήκες, τροφή, ζωτικός χώρος, εχθροί) και για το λόγο αυτό 

καλείται φυσική, σε αντίθεση µε την κατευθυνόµενη επιλογή που χρησιµοποιεί ο 

άνθρωπος στη βελτίωση οικοδίαιτων ζώων. 

Η φυσική επιλογή οδηγεί στη δηµιουργία καλύτερα προσαρµοσµένων µορφών, 

όχι απλά µέσω της επιβίωσης, αλλά µέσω της µεγαλύτερης αναπαραγωγικής ικανότητας. 

Σύµφωνα µε ότι πίστευε ο ∆αρβίνος η φυσική επιλογή επιφέρει µικρής κλίµακας 

αλλαγές, που απαιτούν πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα σταθεροποίησης. Επίσης ο 

∆αρβίνος πίστευε ότι οι ποικιλίες που εµφανίζονται σε ένα είδος δηµιουργούνται τυχαία, 

χωρίς καµιά εσωτερική διάθεση του ίδιου του οργανισµού. Μια συγκεκριµένη ποικιλία 

µπορεί σε ένα περιβάλλον να δηµιουργεί πλεονεκτήµατα και να επιλέγεται, ενώ αντίθετα 

σε άλλο να δηµιουργεί προβλήµατα και να χάνεται. 

Η θεωρία της εξέλιξης µέσω της φυσικής επιλογής αποτέλεσε µία καθαρά 

επιστηµονική θεωρία, που παρόλο ότι προϋπήρξε των σηµαντικών κατακτήσεων της 
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γενετικής κατά τον 20ο αιώνα, εξακολουθεί τροποποιηµένη βέβαια, να υποστηρίζεται από 

τους περισσότερους σύγχρονους επιστήµονες. Εκτός από τη συµβολή της στη 

διαµόρφωση της σύγχρονης βιολογικής σκέψης, συνετέλεσε και στην ανάπτυξη της 

επαναστατικής σκέψης που τόσο έχει επηρεάσει την ιστορία του 20ου αιώνα. 

2 .  ΕΙ∆ΟΓΕΝΕΣΗ  (SPECIATION)  

Την πορεία δηµιουργίας ενός ή περισσότερων ειδών από ένα είδος καλούµε 

ειδογένεση. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η ανάπτυξη εσωτερικού ή εξωτερικού 

φράγµατος στην ανταλλαγή γενετικού υλικού. Η ειδογένεση καλείται αποκλίνουσα 

(divergent speciation) όταν οδηγεί στη δηµιουργία δύο ή περισσότερων ειδών (σχ. 9). Η 

µεγάλη ποικιλότητα των οργανισµών αποδίδεται στη µακροχρόνια δράση της ειδογένεσης. 

Τέσσερις θεωρούνται οι µηχανισµοί ειδογένεσης: 

1. ΑΠΟΤΟΜΗ ΕΙ∆ΟΓΕΝΕΣΗ (INSTANTANEOUS ή ABRUPT SPECIATION) 

Αποτελεί τη µοναδική περίπτωση δηµιουργίας νέων ειδών σε πολύ σύντοµο χρονικό 

διάστηµα, µέσα σε µία ή δύο γενιές. Αποδίδεται είτε σε µεταλλάξεις, είτε σε πολυπλοειδία. 

Μια µετάλλαξη για να οδηγήσει σε απότοµη ειδογένεση πρέπει: 

α. Να αποµονώνει γενετικά το µεταλλαγµένο άτοµο. 

β. Να µην προκαλεί στειρότητα ή θνησιµότητα. 

γ. Σε περιπτώσεις ετερογαµικών ειδών να εµφανίζεται ταυτόχρονα σε δύο ή 
περισσότερα ετεροφυλετικά άτοµα.  

δ. Να συναντηθούν, να αναγνωριστούν και να γονιµοποιηθούν δύο ετεροφυλετικά 
άτοµα µε την ίδια µετάλλαξη. 

ε. Οι απόγονοι να είναι βιώσιµοι και γόνιµοι.  

Οι προϋποθέσεις αυτές καθιστούν την απότοµη ειδογένεση µέσω µεταλλάξεων, 

πρακτικά αδύνατη. Οι πιθανότητες όµως αυξάνουν σε παρθενογενετικά είδη. Απότοµη 

ειδογένεση στηριγµένη στην πολυπλοειδία είναι σύνηθες φαινόµενο στα φυτά. Έχει 

υπολογιστεί ότι περισσότερο από το 40% των ανθοφόρων ειδών οφείλεται σε 

πολυπλοειδία. Ενδιαφέρον είναι το πιο κάτω παράδειγµα τεχνητής δηµιουργίας µέσω 

πολυπλοειδίας ενός νέου είδους διακοσµητικού φυτού του Primulus kewensis: 

22 



∆ύο διακοσµητικά είδη φυτών τα: Primulus verticillata και P. floribunda δηµιουργούν 
κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις στείρα υβρίδια. Τα δύο είδη και τα υβρίδια 
έχουν 18 χρωµατοσώµατα. Η δράση της κολχικίνης πάνω στα δύο είδη φυτών 
οδηγεί στη δηµιουργία υβριδίων µε 36 χρωµατοσώµατα, υβρίδια που είναι γόνιµα 
και ταυτόχρονα γενετικά µονωµένα από τα πατρικά είδη. Εκπληρώνουν έτσι όλες 
τις προϋποθέσεις του είδους και γι αυτό τους έχει δοθεί ξεχωριστό όνοµα. 

 

 

2. ΑΛΛΟΠΑΤΡΙΑ (ALLOPATRIC) ή ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ (GEOGRAPHIC) ΕΙ∆ΟΓΕΝΕΣΗ 

Είναι η πιο συνήθης µορφή ειδογένεσης αν και πολλοί επιστήµονες υποστηρίζουν 

ότι είναι ο µοναδικός µηχανισµός ειδογένεσης στα ζώα. Η αλλοπάτρια ειδογένεση (σχ. 8Α) 

συντελείται σε τρία στάδια. Στο πρώτο και σηµαντικότερο στάδιο, ένας πληθυσµός ή 

οµάδα ατόµων από ένα πληθυσµό, αποµονώνονται γεωγραφικά. Αυτό µπορεί να συµβεί 

πολύ συχνά στη φύση, είτε µε τη διαίρεση µιας ενιαίας περιοχής εξάπλωσης, όπως είναι 

ένα δάσος που καταστρέφεται και αποµένουν συστάδες ή ένα λιβάδι που διαχωρίζεται από 

ένα ποτάµι, είτε µε τη µετανάστευση µερικών ατόµων σε µια µη κατειληµµένη περιοχή, 

φαινόµενο σύνηθες στα νησιωτικά συγκροτήµατα. 

Στο δεύτερο στάδιο οι αποµονωµένοι πληθυσµοί εξελίσσονται ανεξάρτητα µέσω 

της φυσικής επιλογής και διαφοροποιούνται µορφολογικά και γενετικά. 

Κατά το τρίτο στάδιο, που δεν είναι απαραίτητο στην όλη διαδικασία της 

αλλοπάτριας ειδογένεσης, οι αποµονωµένοι πληθυσµοί έρχονται ξανά σε επαφή είτε µε 

την επανένωση της περιοχής εξάπλωσης είτε µε την επανάκαµψη ατόµων από το 

δευτερογενή πληθυσµό (σχ. 10). Τα πιο συνήθη αποτελέσµατα από την ανάµειξη των 

πληθυσµών είναι: 

α. Η συνύπαρξη, εφόσον η ειδογένεση έχει συντελεστεί και τα νέα είδη 
αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τον ανταγωνισµό. 
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β. Η εξαφάνιση του πιο αδύνατου, εφόσον η ειδογένεση έχει συντελεστεί και το ένα 
είδος είναι ανταγωνιστικά πιο δυνατό από το άλλο.  

γ. Η αφοµοίωση του ενός πληθυσµού από τον άλλο στην περίπτωση που η 
ειδογένεση δεν έχει συντελεστεί πλήρως και οι πληθυσµοί δεν έχουν αποµονωθεί 
γενετικά. 

δ. Όταν η ειδογένεση δεν έχει πλήρως συντελεστεί και υπάρχει ανταγωνισµός 
ανάµεσα στους δύο πληθυσµούς τότε µπορεί να επιταχυνθούν οι διαδικασίες της 
ειδογένεσης. Αυτό συµβαίνει γιατί οι δύο πληθυσµοί προσπαθώντας να 
αποφύγουν τον ανταγωνισµό αποµονώνονται οικολογικά ή ηθολογικά και έτσι 
γίνεται δυνατή η συµπλήρωση της ειδογένεσης Στην περίπτωση αυτή η ειδογένεση 
δεν είναι µόνο αλλοπάτρια αλλά είναι και παραπάτρια όπως θα δούµε πιο κάτω. 

Η αλλοπάτρια ειδογένεση που συντελείται χωρίς τη µετανάστευση ατόµων, αλλά 

µόνο µε την κατάτµιση της προϋπάρχουσας κατανοµής καλείται βικαριανιστική. 

 

3 & 4. ΠΑΡΑΠΑΤΡΙΑ (PARAPATRIC) ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΑ (SYMPATRIC) ΕΙ∆ΟΓΕΝΕΣΗ 

Πρόκειται για παραπλήσιους µηχανισµούς ειδογένεσης όπου η γενετική αποµόνωση 

συντελείται µέσα στα όρια εξάπλωσης ενός πληθυσµού. ∆εν απαιτείται σε αντίθεση µε την 

αλλοπάτρια ειδογένεση, γεωγραφική αποµόνωση. 

Η παραπάτρια ειδογένεση (σχ. 8Β) συντελείται όταν, µέσα στα όρια εξάπλωσης ενός 

πληθυσµού, γενετικά διαφοροποιηµένα άτοµα αποµονώνονται ηθολογικά ή οικολογικά. Η 

αποµόνωση αυτή επιτείνει περισσότερο τη γενετική και τη µορφολογική διαφοροποίηση. 

Μπορούµε να δεχτούµε ότι στην παραπάτρια ειδογένεση η απόκλιση στη µορφή 

συντελείται παράλληλα µε τη γενετική αποµόνωση, ενώ αντίθετα στην αλλοπάτρια, πρώτα 

συντελείται η µορφολογική διαφοροποίηση και έπεται η γενετική. 

Στη συµπάτρια ειδογένεση (σχ.8Γ) συντελείται πλήρης γενετική αποµόνωση οµάδας ή 

οµάδων ατόµων ενός πληθυσµού, πριν από οποιαδήποτε µορφολογική, ανατοµική και 

φυσιολογική διαφοροποίηση. Υπάρχουν δεδοµένα προερχόµενα από παρατηρήσεις 

πειραµατικών και φυσικών πληθυσµών που δείχνουν ότι κάποιος βαθµός γενετικής 

αποµόνωσης µπορεί να δηµιουργηθεί συµπάτρια. Ποτέ όµως δεν έχει παρατηρηθεί πλήρης 

συµπάτρια ειδογένεση. Μερικοί επιστήµονες αποδίδουν στη συµπάτρια ειδογένεση, τη 

διαφοροποίηση που εµφανίζουν µερικές κατηγορίες ειδών, όπως τα παράσιτα των οποίων 

οι θυγατρικές γενιές παραµένουν για µεγάλο διάστηµα στον ίδιο ξενιστή καθώς και τα 

φυτοφάγα έντοµα που τρέφονται αποκλειστικά από ένα είδος φυτού. 

Τόσο η συµπάτρια όσο και η παραπάτρια ειδογένεση αντιµετωπίζονται µε 

σκεπτικισµό από τους επιστήµονες. Το γεγονός είναι ότι αν πράγµατι υπάρχουν θα 

συντελούνται πολύ σπάνια. 
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Σχ. 10. ∆ύο τρόποι 
αλλοπάτριας 
ειδογένεσης. 

1: Ειδογένεση λόγω 
αποµόνωσης 
τµήµατος του 
αρχικού 
πληθυσµού. 

2: Ειδογένεση λόγω 
µετανάστευσης 
σε παρθένα 
περιοχή. 

 
 

 

 

 

3 .  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ  

Η αναπαραγωγική αποµόνωση είναι η σηµαντικότερη αιτία αποκλίνουσας 

ειδογένεσης. Όταν ανάµεσα στα άτοµα ενός πληθυσµού υπάρχει συνεχής και απρόσκοπτη 

ροή γενετικού υλικού τότε είναι αδύνατο να υπάρξει διαφοροποίησή τους σε δύο ή 

περισσότερες µορφές. Όλοι οι αλλοπάτριοι πληθυσµοί που εξ ορισµού, εξαπλώνονται σε 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές είναι και αναπαραγωγικά αποµονωµένοι, χωρίς βέβαια 

αυτό να σηµαίνει ότι υπάρχει και πραγµατική γενετική µόνωση. 

Ποιοί όµως είναι οι µηχανισµοί που οδηγούν στην αναπαραγωγική αποµόνωση 

συµπάτριων ή γειτονικών πληθυσµών ή ακόµα περισσότερο συγγενικών συµπάτριων ή 

γειτονικών πληθυσµών; 

Μπορούµε αρχικά να διακρίνουµε τους µηχανισµούς σε αυτούς που αποτρέπουν τη 

γενετική επαφή και καλούνται προγαµικοί µηχανισµοί αποµόνωσης και σε αυτούς που 

δρώντας µετά την γενετική επαφή εµποδίζουν τη δηµιουργία γόνιµων απογόνων και 

καλούνται µεταγαµικοί µηχανισµοί αποµόνωσης.  

Η πρώτη κατηγορία, οι προγαµικοί µηχανισµοί αποµόνωσης, περιλαµβάνει τους πιο 

κάτω κύριους µηχανισµούς: 

1. Μηχανισµός χρονικής αποµόνωσης: Συντελείται όταν η αναπαραγωγική 
περίοδος δυο ή περισσότερων συµπάτριων ή γειτονικών πληθυσµών ή ακόµα και 
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υποοµάδων ενός πληθυσµού δεν συµπίπτει χρονικά (διαφορετική ώρα ή εποχή). 
Στο ζωικό κόσµο είναι ιδιαίτερα γνωστή στα έντοµα. 

2. Μηχανισµός οικολογικής αποµόνωσης: Συντελείται όταν δυο ή περισσότεροι 
συµπάτριοι ή γειτονικοί πληθυσµοί ή άτοµα και υποοµάδες ενός πληθυσµού 
κατέχουν διαφορετική και καλά καθορισµένη θέση µέσα σε ένα οικοσύστηµα. 

Παράδειγµα: Υπάρχουν πληθυσµοί χερσαίων σαλιγκαριών που στο ίδιο οικοσύστηµα 
συναντώνται τόσο πάνω στα βράχια όσο και κάτω από πέτρες, χωρίς να εµφανίζουν 
διάθεση ανάµειξης. Έτσι στις δύο υποοµάδες βρίσκεται σε εξέλιξη µηχανισµός 
οικολογικής αποµόνωσης. 

3. Μηχανισµός ηθολογικής αποµόνωσης: Σε πολλά είδη ανώτερων ζώων αλλά 
ακόµα σε µαλάκια, αρθρόποδα και εχινόδερµα παρατηρείται διαφορετική 
συµπεριφορά πριν το ζευγάρωµα. Συγγενικοί πληθυσµοί που έχουν διαφορετική 
συµπεριφορά ζευγαρώµατος όταν βρεθούν στον ίδιο χώρο, λόγω ηθολογικής 
αποµόνωσης δεν διασταυρώνονται, ακόµα και αν δεν αποτελούν καλά 
καθορισµένα είδη. 

Παράδειγµα: Είχε παρατηρηθεί σε πληθυσµούς ψαριών που ζούσαν σε γειτονικές λίµνες στη 
Ν. Αυστραλία, διαφορετική συµπεριφορά ζευγαρώµατος χωρίς καµιά άλλη µορφολογική 
διαφοροποίηση. Όταν τεχνητά έργα ένωσαν µερικές λίµνες οι πληθυσµοί αναπτύχθηκαν 
στο χώρο και υπήρξε επικάλυψη χωρίς όµως η ηθολογική αποµόνωση να επιτρέπει ροή 
γενετικού υλικού. Σε ενυδρεία ψάρια από τους πληθυσµούς αυτούς χάνουν τις ηθολογικές 
τους ιδιαιτερότητες και συµπεριφέρονται σαν ενιαίος πληθυσµός 

4. Μηχανική αποµόνωση: Έχει παρατηρηθεί σε είδη µε έντονη ποικιλοµορφία, η 
«µηχανική» αδυναµία διασταύρωσης δύο αντίθετα ακραίων µορφών 
(µεγαλόσωµα-µικρόσωµα). Έτσι ενώ δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα 
διασταύρωσης µε ενδιάµεσες µορφές οι ακραίες µορφές παραµένουν 
αναπαραγωγικά αποµονωµένες. 

Παράδειγµα: Όλοι οι σκύλοι ανήκουν σε ένα είδος (Canis familiaris) που εµφανίζει µεγάλη 
ποικιλία µορφών. ∆υνητικά όλες οι ποικιλίες αλληλοδιασταυρώνονται. Όµως ένας 
µολοσσός είναι αδύνατο να γονιµοποιηθεί κάτω από φυσικές συνθήκες από ένα 
τσιουάουα. 

Η δεύτερη κατηγορία, οι µεταγαµικοί µηχανισµοί αποµόνωσης, δρώντας στις 

περιπτώσεις όπου η γονιµοποίηση έχει επιτευχθεί, εµποδίζει τη δηµιουργία γόνιµων 

απογόνων. Αυτό συµβαίνει είτε µε τη δηµιουργία θνησιγενών υβριδίων, είτε µε τη 

δηµιουργία στείρων υβριδίων (γνωστό το παράδειγµα του µουλαριού που είναι το στείρο 

υβρίδιο της διασταύρωσης αλόγου και γαϊδάρου), είτε τελικά, στις περιπτώσεις που τα 

υβρίδια της F1 είναι γόνιµα, µε τη δηµιουργία µικρού αριθµού απογόνων (F2), όχι καλά 

προσαρµοσµένων στο περιβάλλον ώστε σε συνθήκες ανταγωνισµού να οδηγούνται στην 

εξαφάνιση. 

 

4 .  ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ  

Η διαδικασία µε την οποία δύο ή περισσότεροι γονοτυπικά διαφορετικοί πληθυσµοί 

αποκτούν παρόµοια φαινοτυπικά χαρακτηριστικά ως αποτέλεσµα της µακροχρόνιας 

δράσης όµοιων επιλεκτικών πιέσεων καλείται συγκλίνουσα εξέλιξη (σχ. 11). Είναι 

πραγµατικά εντυπωσιακή η παρατήρηση µεγάλου αριθµού ειδών, φυτών και ζώων, που αν 

και έχουν πολύ µακρινούς φυλογενετικούς προγόνους και έντονα διαφορετικό γονότυπο 

εµφανίζουν πολλές µορφολογικές οµοιότητες επειδή ζουν σε παρόµοιους βιότοπους. Αν 
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συγκρίνουµε τα µαρσιποφόρα της Αυστραλίας µε τα πλακουντοφόρα του υπόλοιπου 

κόσµου θα παρατηρήσουµε ότι είδη που ζουν σε πολύ µακρινούς αλλά παρόµοιους 

βιότοπους ή καταλαµβάνουν παρόµοια θέση στα οικοσυστήµατα, εµφανίζουν 

εντυπωσιακή σύγκλιση στη µορφή τους. 

 

 

Σχ. 11. Συγκλίνουσα και 
παράλληλη εξέλιξη. 

Η συγκλίνουσα εξέλιξη δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στον ταξινοµιστή καθώς ο 

φαινότυπος οδηγεί σε µια κατάταξη ενώ τα δεδοµένα της εξελικτικής πορείας σε άλλη. Μια 

ανώτερη ταξινοµική βαθµίδα καλείται πολυφυλετική όταν περιλαµβάνει δύο ή περισσότερες 

οµάδες µε κοντινό λόγω σύγκλισης φαινότυπο. Αντίθετα, καλείται µονοφυλετική όταν 

περιλαµβάνει οµάδες προερχόµενες από κοινό πρόγονο. 

Η διαδικασία κατά την οποία δύο ή περισσότερα είδη, που δηµιουργήθηκαν στο 

µακρινό παρελθόν από κοινό πρόγονο, εξελίσσονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς να 

αποκλίνουν ή να συγκλίνουν, καλείται παράλληλη εξέλιξη (σχ. 11). Η εµφάνιση ή η 

διατήρηση των όµοιων χαρακτηριστικών αποδίδεται στην επιλεκτική δράση παρόµοιων 

αλλά µακρινών περιβαλλόντων, πάνω στο κοινό γενετικό υπόβαθρο. 

 

5 .  ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ  ∆ΙΑΣΠΑΣΗ  ( A D A P T I V E  R A D I A T I O N )  

Η δηµιουργία µεγάλου αριθµού νέων ειδών από µία κοινή προγονική µορφή, λόγω 

οικολογικής εξειδίκευσης καλείται προσαρµοστική διάσπαση. Το φαινόµενο 

χαρακτηρίζεται από µία γρήγορη διαφοροποίηση της προγονικής µορφής ώστε να 

καλυφθούν όλοι οι ελεύθεροι οικολογικοί χώροι. 
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Παράδειγµα: Πριν από 60 εκατοµµύρια χρόνια, την εποχή της διαφοροποίησης 
των θηλαστικών εισέβαλε από την Ασία στην Αυστραλία µία µορφή 
θηλαστικού, που έµοιαζε µε οπόσσουµ. Η µορφή αυτή συναντώντας µια 
τεράστια ποικιλία βιότοπων, χωρίς σηµαντικούς ανταγωνιστές µία και 
κανένα πλακουντοφόρο θηλαστικό δεν κατάφερε να εισβάλει στην 
Αυστραλία διαφοροποιήθηκε γρήγορα σε µορφές µαρσιποφόρων που 
κατέλαβαν όλους τους δυνατούς οικολογικούς χώρους (σχ. 12). 
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Η  Ι ΣΤΟΡ ΙΑ  ΤΗΣ  ΖΩΗΣ  

Η κατανόηση των διεργασιών που οδήγησαν στην ποικιλότητα των σύγχρονων 

οργανισµών, καθώς και κάθε προσπάθεια συστηµατικής κατάταξης θα ήταν ιδιαίτερα 

ελλιπείς, ίσως και αδύνατες, αν δεν στηρίζονταν πάνω σε κατά το δυνατόν πληρέστερη 

γνώση των γεωλογικών γεγονότων και των προηγούµενων µορφών ζωής, που σταδιακά 

και µε συνεχείς αλληλεπιδράσεις δηµιούργησαν τη σύγχρονη εικόνα της γης και των 

οργανισµών. 

Η Γεωλογία, µε τη µελέτη της εµφάνισης, της δοµής, των ιδιοτήτων και της 

ιστορίας των πετρωµάτων και η Παλαιοντολογία, µε τη µελέτη των απολιθωµάτων και των 

άλλων ιχνών της ζωής στα πετρώµατα, αποτελούν τις πιο σηµαντικές πηγές για τη 

σκιαγράφηση της ιστορίας της ζωής πάνω στη γη. Ιδιαίτερα η µελέτη των απολιθωµάτων 

προσφέρει αδιάσειστες αποδείξεις για την πορεία που ακολούθησαν οι οργανισµοί µέχρι τη 

σηµερινή τους ποικιλότητα, που ακόµα και οι "επιστήµονες" οπαδοί της δηµιουργίας δεν 

µπορούν να αγνοήσουν. Είναι όµως γεγονός ότι πολλά σηµεία από την ιστορία της ζωής 

προσεγγίζονται µόνο µε υποθέσεις καθώς επιστηµονικά δεδοµένα προς το παρόν δεν 

υπάρχουν.  

Τα πιο σηµαντικά γεγονότα στην ιστορία της ζωής αναφέρονται σε συντοµία στον 

πίνακα 1.  

Η εµφάνιση της ζωής: Στα ερωτήµατα πώς και πότε εµφανίστηκε η ζωή οι 

επιστήµονες απαντούν στηριγµένοι τόσο πάνω σε επιστηµονικά δεδοµένα όσο και πάνω σε 

υποθέσεις. Η επικρατέστερη θεωρία που οφείλεται στους A.I. Oparin (1924) και J.B. 

Haldane (1929) υποστηρίζει ότι η ζωή δηµιουργήθηκε "χηµειοσυνθετικά" σύµφωνα µε το 

πιο κάτω σενάριο: 

Η πρώτη ατµόσφαιρα της γης ήταν πλούσια σε υδρογόνο, άζωτο, διοξείδιο 
του άνθρακα, υδρατµούς και ενώσεις του θείου, δηλαδή απουσίαζε το 
ελεύθερο οξυγόνο. Με την έντονη φωτοχηµική δράση της υπεριώδους 
ακτινοβολίας, καθώς προστατευτικό κάλυµµα όζοντος δεν υπήρχε, τους 
κεραυνούς και τη θερµότητα από τα ηφαίστεια, δηµιουργήθηκαν τα πρώτα 
οργανικά µόρια, όπως αµινοξέα, πουρίνεs, υδατάνθρακες κ.ά. Το 1952 ο S. 
Miller απέδειξε πειραµατικά την ορθότητα της υπόθεσης. 
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Πίνακας 1 
 

Α
ΙΩ
Ν
ΕΣ

 

Π
ερ
ίο
δο

ι 

Εποχές Χρόνια 1 Γεωλογικές 
συνθήκες Η ζωή στο νερό Η ζωή στη χέρσο 

Ολόκαινο 0.011 Τέλος της περιόδου 
των Παγετώνων  Υποχώρηση των δασών. Εποχή του 

ανθρώπου. 

Τε
τα
ρτ
ογ
εν
ές

 

Πλειστόκαινο 2 
Τέσσερις παγετώδεις 
περίοδοι στο Β. 
ηµισφαίριο 

 
Μεγάλη εξαφάνιση φυτικών ειδών. 
Εξαφάνιση πολλών µεγάλων θηλαστικών. 
Εξέλιξη του ανθρώπου 

Πλειόκαινο 12 Έντονη ηφαιστειακή 
δράση. Κλίµα ψυχρό. 

Όλες οι σύγχρονες µορφές 
παρούσες. 

Υποχώρηση των δασών. Ανάπτυξη των 
λιβαδιών. Παρουσία µεγάλων θηλαστικών 
µε τη σύγχρονη περίπου µορφή τους. 
Εξάπλωση των Ανθρωπίδων. 

Μειόκαινο 25 Έντονη ηφαιστειακή 
δράση. Κλίµα ψυχρό.  

Τα θηλαστικά στη µεγαλύτερή τους 
ανάπτυξη. Εµφάνιση των Ανθρωπίδων 
(∆ρυοπίθηκοι, Ραµαπίθηκοι). 

Ολιγόκαινο 36 Κλίµα ζεστό.  
Πολύ µεγάλη ανάπτυξη δασών. Εξαφάνιση 
των πρωτόγονων θηλαστικών. Ανάπτυξη 
των πρωτευόντων. 

Ηώκαινο 58 
Εξαφάνιση 
εσωτερικών 
θαλασσών. Κλίµα 
ζεστό. 

 

∆ιαφοροποίηση και εξάπλωση των 
πλακουντοφόρων και των µαρσιποφόρων 
θηλαστικών. Εµφάνιση των Σαρκοφάγων, 
Περισσοδάκτυλων και πρωτευόντων. 

Κ
Α
ΙΝ
Ο
ΖΩ

ΙΚ
Ο
Σ 

63
±2

 

Τρ
ιτο

γε
νέ
ς 

Παλαιόκαινο 63 
Ήπειροι στη 
σύγχρονη µορφή και 
θέση. 

 
Τα ασπόνδυλα παρόµοια µε τα σηµερινά. 
Έντονη διαφοροποίηση των πουλιών. 
Εξάπλωση των πρωτόγονων θηλαστικών. 

Κρητιδικό 135±5 

Προς το τέλος της 
περιόδου 
σχηµατισµός των 
Άνδεων και των 
Ιµαλαΐων. 

Εµφάνιση αµµωνιτών, των 
σαυροπτερυγίων και των 
ιχθυοσαύρων. ∆ηµιουργία 
των σύγχρονων 
οστεϊχθύων. 

Τα γυµνόσπερµα υποχωρούν. Ανάπτυξη 
Μονοκοτυλήδονων, εξαφάνιση των 
µεγάλων ερπετών και των αµµωνιτών. 
Άφθονα τα πρώτα θηλαστικά. Εµφάνιση 
τυπικών πουλιών και φιδιών. 

Ιουρασικό 180 Αβαθείς εσωτερικές 
θάλασσες. 

Άφθονα: ιχθυοσαύρια, 
Σαυροπτερύγια, 
Αµµωνίτες, Οστεϊχθείς. 

Κυριαρχία ∆εινοσαύρων και ιπτάµενων 
ερπετών. Τα έντοµα αφθονούν. Εµφάνιση 
πρώτων αγγειόσπερµων, των πρώτων 
ωοτόκων θηλαστικών και των σαυρών. 
Πρώτα πουλιά µε δόντια. Μ

ΕΣ
Ο
ΖΩ

ΙΚ
Ο
Σ 

23
0±

10
 

 

Τριαδικό 230±10 
∆ιαχωρισµός 
Παγγαίας. Κλίµα 
ζεστό. ∆ηµιουργία 
πολλών ερήµων. 

Αµµωνίτες άφθονοι. 
Ανάπτυξη των οστεϊχθύων. 
Πρώτα σαρκοπτερύγια και 
ιχθυοσαύρια. 

Εξαφάνιση των πρωτόγονων αµφιβίων. Τα 
γυµνόσπερµα άφθονα. Έντονη 
διαφοροποίηση των ερπετών. Πιθανή 
εµφάνιση των πρώτων θηλαστικών. 

 Πέρµιο 280±10 
Περιοδικά ψυχρό και 
ξηρό κλίµα. Ύπαρξη 
ενιαίας ξηράς, της 
Παγγαίας. 

Εξαφάνιση Τριλοβιτών και 
πλακοδέρµων. 

Τα πρωτόγονα αµφίβια υποχωρούν. 
∆ιαφοροποίηση των ερπετών. Εµφάνιση 
των πρώτων κωνοφόρων. 

 Λιθανθρακοφόρο 345±10 Κλίµα ζεστό και ξηρό. 
Παρουσία οστεϊχθύων. 
Μεγάλη διαφοροποίηση 
των καρχαριών. 

Μεγάλη ανάπτυξη δασών. Πρωτόγονα 
αµφίβια και έντοµα άφθονα. Πρώτη 
εµφάνιση ερπετών και χερσαίων µαλακίων. 

 ∆εβόνιο 450±10 
Μικρές εσωτερικές 
θάλασσες. 
Παγετώνες. 

Παρουσία πλακοδέρµων 
ιχθύων. Άφθονοι 
καρχαρίες, αµµωνίτες, 
ναυτιλοειδή. 

∆ηµιουργία δασών. Πρώτα γυµνόσπερµα. 
Πρώτη εµφάνιση αραχνών, µυριαπόδων 
και πρωτόγονων αµφιβίων. 

 Σιλούριο 425±10  

Κυριαρχία φυκών. Έντονη 
διαφοροποίηση των 
οστρακόδερµων. Άφθονα 
Κοράλια, Βραχιονόποδα 
και Κρινοειδή. 

Πρώτη εµφάνιση χερσαίων φυτών. Πρώτα 
χερσαία αρθρόποδα. Πιθανόν αραχνίδια ή 
απτερυγωτά έντοµα. 

 Ορδοβίσιο 500±10 Κλίµα ζεστό ακόµα 
και στους πόλους. 

Θαλάσσια  φύκη, Κοράλια, 
Τριλοβίτες άφθονα. 
Έντονη διαφοροποίηση 
των µαλακίων. Παρουσία 
πρώτων σπονδυλοζώων 
(οστρακόδερµα). 

 

Π
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0±

50
 

 Κάµβριο 600±50 
Κλίµα ήπιο. Παρουσία 
εσωτερικών 
θαλασσών. 

Κυριαρχούν οι Τριλοβίτες 
και τα Βραχιονόποδα. 
Εµφάνιση των Πρώτων 
Καρκινοειδών. Όλα τα 
φύλα των ασπόνδυλων 
καλά διαφοροποιηµένα. 
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  1700±10
0 

Έντονη ηφαιστειακή 
δράση.  
Περιοδικοί 
Παγετώνες. 

Πρωτόγονα  υδρόβια 
φυτά, κυρίως φύκη. 
∆ιαφοροποίηση 
πρωτόζωων προς το τέλος 
εµφανίζονται και 
διαφοροποιούνται όλα τα 
φύλα των ασπόνδυλων. 

 

                                            
1 Εκατοµµύρια χρόνια πριν από σήµερα 
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συνθήκες Η ζωή στο νερό Η ζωή στη χέρσο 
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  3600±10
0 

Μεγάλη ηφαιστειακή 
δραστηριότητα. 

Εµφάνιση Βακτηρίων και 
Κυανοφυκών.  

Α
ΖΩ

ΙΚ
Ο
Σ 

  4600 
Σχηµατισµός και 
σταδιακή ψύξη της 
γης. 

Εµφάνιση της ζωής.  

 

 

Με τη θερµότητα οι απλές οργανικές ενώσεις ενώθηκαν σε µακροµόρια 

σχηµατίζοντας πεπτίδια, λίπη και νουκλεϊνικά οξέα, και τα µακροµόρια συνενώθηκαν 

αποκτώντας µία ηµιοργάνωση και µια στιβάδα που τα ξεχώριζε από το περιβάλλον. Ο S. 

Fox έδειξε πειραµατικά τη δυνατότητα να σχηµατίσουν οι θερµικά παραγόµενες πρωτεΐνες 

σφαιρίδια ίδιου µεγέθους µε τα βακτηριακά κύτταρα. 

Ακολούθως οι πιο πάνω µορφές, µε την καθοδήγηση και τον έλεγχο των 

νουκλεϊνικών οξέων απέκτησαν τη δυνατότητα του αναδιπλασιασµού. Καµιά όµως 

απόδειξη δεν υπάρχει για το τελικό στάδιο της δηµιουργίας της ζωής. 

 

 

Σχ. 13. Η µεταβολή στο χρόνο του 
αριθµού των κλάσεων και τάξεων 
στα ασπόνδυλα της θάλασσας. 

 

 

 

 

 

Αναµφίβολα οι πρώτες µορφές ζωής θα πρέπει να ήταν ετερότροφες µε πιθανή 

οργάνωση βακτηρίου. Από τις µορφές αυτές διαφοροποιήθηκαν οι χηµειοσυνθετικοί και οι 

φωτοσυνθετικοί οργανισµοί µε την ανάπτυξη της φωτοσύνθεσης από οργανισµούς 

παρόµοιους µε τα κυανοφύκη. Η ατµόσφαιρα σταδιακά εµπλουτίστηκε σε οξυγόνο, 

απαραίτητο για τις βιολογικές διεργασίες των µετέπειτα οργανισµών. 

Τα πρώτα γνωστά απολιθώµατα (µορφές φυκών) που χρονολογούνται 3,4 

δισεκατοµµυρίων χρόνων, δείχνουν ότι η ζωή εµφανίστηκε στη γη ακόµα πιο νωρίς.  
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Β. Αµερική Ευρασία 

Τηθύς 
ωκεανός Αφρική 

Ν. Αµερική 

Ινδία Αυστραλία 

Ανταρκτική 

 

Σχ. 14. Πιθανές θέσεις των Ηπείρων. Α: Στο τέλος της Περµίου, όταν υπήρχε µία 
ήπειρος η Παγγαία, Β: Στο τέλος του Τριαδικού, όταν οι ήπειροι άρχισαν 
να καταλαµβάνουν τις σηµερινές τους θέσεις. 
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Πλειστόκαινο

ο 
Πλειόκαιν
 
Μειόκαινο
Ολιγόκαινο 

ο 
Ηώκαιν
 
Παλαιόκαινο
 

Κρητιδικό 

Π λ α κ ο υ ν τ ο φ ό ρ α    θ η λ α σ τ ι κ ά  

Σχ. 15. Η διαφοροποίηση των πλακουντοφόρων 
θηλαστικών στο γεωλογικό χρόνο. 
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Η  ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΤΩΝ  ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Μέχρι σήµερα έχουν προσδιοριστεί περίπου 1,6 εκατοµµύρια είδη σύγχρονων 

οργανισµών καθώς και 300.00 είδη απολιθωµένων. Οι αριθµοί αυτοί κάθε χρόνο γίνονται 

µεγαλύτεροι, µε την προσθήκη αρκετών δεκάδων νέων ειδών. Υπολογίζεται πολύ γενικά 

ότι γνωρίζουµε µόνο το 1/3 των οργανισµών που µας περιβάλλουν. Κατά πολλούς 

επιστήµονες αυτή η εκτίµηση είναι πολύ συντηρητική. 

Από την εποχή του Λινναίου οι οργανισµοί είχαν διαιρεθεί σε δύο βασίλεια. Στα 

φυτά και στα ζώα Σταδιακά όσο οι γνώσεις µας για τους οργανισµούς πλάταιναν και 

βάθαιναν, τα βασίλεια, έγιναν 3, µετά 4 και σήµερα είναι ευρύτατα αποδεκτή η άποψη ότι 

οι οργανισµοί πρέπει να κατατάσσονται σε 5 διαφορετικά βασίλεια, που είναι: 

1. Μονήρη: Περιλαµβάνει µονοκυτταρικούς ή αποικιακούς, προκαρυωτικούς, 

χηµειοαυτότροφους, ετερότροφουs ή φωτοσυνθετικούς οργανισµούς. Κύριες 

µορφές είναι τα Βακτήρια και τα Κυανοφύκη. 

2. Πρώτιστα: Περιλαµβάνει ευκαρυωτικούς µονοκυτταρικούς ή αποικιακούς 

οργανισµούς, παρασιτικούς, φωτοσυνθετικούς και ετερότροφους. Χωρίζεται σε 

δύο υποβασίλεια: τα Φύκη και τα Πρωτόζωα. 

3. Φυτά: Περιλαµβάνει πολυκυτταρικούς, ευκαρυωτικούς και φωτοσυνθετικούς 

κυρίως οργανισµούς. 

4. Μύκητες: Περιλαµβάνει συγκυτιακούς, ευκαριωτικούς, ετερότροφους 

οργανισµούς. 

5. Μετάζωα: Περιλαµβάνει πολυκυτταρικούς, ευκαρυωτικούς και ετερότροφους 

οργανισµούς. Χωρίζεται σε δύο υποβασίλεια: τα Παράζωα και τα Ευµετάζωα. 

 

Ο συστηµατικός ζωολόγος ενδιαφέρεται για τα πρωτόζωα και για τα ζώα. Για τα 

πρωτόζωα ενδιαφέρεται κυρίως για λόγους παράδοσης, µια και προηγούµενες διαιρέσεις 

τα τοποθετούσαν στα ζώα, για λόγους λειτουργικής οµοιότητάς τους µε τα ζώα, καθώς και 

για φυλογενετικούς λόγους µια και έχουν µεγάλη φυλογενετική σχέση µε τα ζώα. 
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ΥΠΟΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΠΡΩΤΟΖΩΑ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1. Φύλο: Μαστιγοφόρα. 

Οµοταξία: Φυτοµαστιγοφόρα 
Οµοταξία: Ζωοµαστιγοφόρα 
Οµοταξία: Οπαλίνες 

2. Φύλο: Σαρκώδη 

a. Υποφύλο: Ριζόποδα 
Οµοταξία: Αµοιβαδόζωα  
Οµοταξία: Τρηµατοφόρα 
Οµοταξία: Μυκητόζωα 

b. Υποφύλο: Ακτινόποδα 
Οµοταξία: Ηλιόζωα 
Οµοταξία: Ακτινόζωα 
Οµοταξία: Ακανθόζωα 

3.  Φύλο: Αποικόµπλεξα 
Οµοταξία: Σπορόζωα 

4. Φύλο: Μικροσπορίδια 

5. Φύλο: Κνιδοσπορίδια 

6. Φύλο: Απλοσπορίδια 

7. Φύλο: Βλεφαριδοφόρα 
Οµοταξία: Kinetofragminophora 
Οµοταξία: Oligohymenophora 
Οµοταξία: Polyhymenophora 

 

Η συστηµατική κατάταξη των πρωτοζώων παρουσιάζει πολλά προβλήµατα καθώς 

πολλά είδη αποκτούν διαφορετικές µορφές ανάλογα µε το περιβάλλον ενώ όσα είναι 

παρασιτικά χάνουν τα γνωρίσµατά τους. Οι περισσότερες κατατάξεις αναφέρουν τα 

πρωτόζωα ως ένα µόνο φύλο µε 5 ή 6 υποφύλα. Όµως οι έντονες διαφορές που υπάρχουν 

ανάµεσα στα υποφύλα αυτά έχουν οδηγήσει τους σύγχρονους πρωτοζωολόγους στην πιο 

πάνω κατάταξη. Όµως και αυτή αντιµετωπίζει πολλές κριτικές. 
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ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

4. Μορφή: Τα πρωτόζωα είναι µονοκυτταρικοί ή αποικιακοί οργανισµοί. Συµµετρία είτε 

δεν υπάρχει, είτε όπου υπάρχει είναι αµφίπλευρη, ακτινωτή ή σφαιρική. Πιο 

σύνηθες σχήµα είναι το αυγοειδές Οι αποικίες σχηµατίζονται από µερικά µέχρι 

αρκετές χιλιάδες, σχετικά όµοια, κύτταρα και έχουν µορφή σφαιρική, επιµήκη, 

αυγοειδή, δενδροειδή ή ακανόνιστη. Η µορφή στα περισσότερα είναι σταθερή, αν 

και σε µερικά µεταβάλλεται συνεχώς (αµοιβάδες) ή µεταβάλλεται ανάλογα µε το 

περιβάλλον ή την ηλικία. Έχει παρατηρηθεί ότι αρκετά µαστιγοφόρα σε ορισµένα 

pH χάνουν το µαστίγιο τους και µετατρέπονται σε αµοιβαδοειδείς µορφές Μερικά 

είδη φέρουν προστατευτικά περιβλήµατα ή θήκες, που εκκρίνουν ή σχηµατίζουν µε 

τη συγκόλληση υλικών από το περιβάλλον τους (συµφυρωµατοπαγείς θήκες). 

5. Μετακίνηση: Μετακινούνται µε τη βοήθεια µαστιγίων, βλεφαρίδων, ψευδοποδιών ή 

µε συσπάσεις ολόκληρου του κυττάρου. Πολλά είδη δεν έχουν ικανότητες 

µετακίνησης και άλλα προσκολλώνται στο υπόστρωµα µε µίσχο. 

6. Μέγεθος: Το µέγεθός τους συνήθως κυµαίνεται από 50-250µ. Υπάρχουν όµως 

ακραίες περιπτώσεις, κυρίως παρασιτικά Σπορόζωα µε µέγεθος 2-3µ, 

βλεφαριδοφόρα µε µέγεθος 3 cm, το σπορόζωο Γίγαντας (Porospora gigantea) 

l6mm, καθώς και πολλά Τρηµατοφόρα µε µέγεθος µεγαλύτερο των 10mm. Μερικά 

απολιθωµένα τρηµατοφόρα του γένους Nummulites ξεπερνούν σε µέγεθος τα 10 

cm. 

7. ∆ιατροφή: Όλα τα πρωτόζωα µπορούν να χαρακτηριστούν ως ετερότροφοι ή 

δυνητικά ετερότροφοι οργανισµοί. Η διατροφή τους µπορεί να είναι ολοζωική, 

αποτελούµενη αποκλειστικά από άλλους ζωντανούς οργανισµούς (βακτήρια, φύκη, 

άλλα πρωτόζωα), σαπροφυτική αποτελούµενη από νεκρά τµήµατα φυτών, 

σαπροζωική αποτελούµενη από νεκρή ζωική ύλη και ολοφυτική ή 

φωτοσυνθετική. Στην τελευταία περίπτωση όταν βρεθούν σε συνθήκες σκότους ή 

σε ορισµένο περιβάλλον χάνουν τους χλωροπλάστες και γίνονται ετερότροφοι. Τα 

περισσότερα συνδυάζουν περισσότερους από ένα τρόπους διατροφής. 

8. Εξάπλωση: µέχρι σήµερα έχουν προσδιοριστεί 30.000 είδη πρωτοζώων. Από αυτά τα 

3/4 ζουν ελεύθερα και τα υπόλοιπα ζουν πάνω ή µέσα σε άλλους οργανισµούς. 
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Σχ. 16. Εσωτερική οργάνωση 
του βλεφαριδοφόρου 
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Paramecium. 
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 Στάδια παροδικής σύζευξης στα βλεφαριδοφόρα.

ου µαστιγίου κατά τη σεξουαλική 
ς Euglena. 

ται σε όλους τους βιότοπους παίζοντας σηµαντικό 

 την ολοκλήρωση του βιολογικού τους κύκλου 

λύ κοινά σε θάλασσες, γλυκά νερά, στάσιµα ή 

ιφάνεια µέχρι τα πολύ µεγάλα βάθη. Σε χερσαίους 

ς ή ακόµα και ώρες υγρού υποστρώµατος, για να 

ν. Η ικανότητα δηµιουργίας ανθεκτικών µορφών 

υνατότητα να αντέχουν σε ακραίες συνθήκες χωρίς 

ητα διασποράς, µέσω του ανέµου ή πάνω σε άλλα 

ια καθώς και η ικανότητα να προσαρµόζονται σε 

η ποικιλία οικολογικών συνθηκών (ευρύοικα) έχουν 

τερων πρωτόζωων σε πολύ µεγάλες εκτάσεις, σε 

η µας (κοσµοπολίτικοι οργανισµοί). Ελάχιστα µόνο 
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είδη έχουν περιορισµένο χώρο εξάπλωσης (ενδηµικά των χώρων αυτών). Π.χ. ενδηµικά 

πρωτόζωα της λίµνης Βαϊκάλης. 

∆εν υπάρχουν ζωικοί οργανισµοί που να µην είναι φορείς, ξενιστές, αρκετών 

πρωτοζώων. Συνήθως συναντώνται στο πεπτικό σύστηµα. Πολλά είδη όµως είναι 

εξειδικευµένα σε τµήµα µόνο του πεπτικού συστήµατος ή σε άλλα όργανα. Υπάρχουν 

παραβιωτικά, τα περισσότερα, συµβιωτικά και παρασιτικά πρωτόζωα. Μερικά προκαλούν 

δυσάρεστες καταστάσεις στον άνθρωπο, δυσεντερία, µαλάρια, ασθένεια του ύπνου κ.ά. 

9. Εσωτερική οργάνωση: Μπορεί να είναι απλή ή σύνθετη, µε τη συµµετοχή πολλών 

οργανιδίων και η λειτουργία τους είναι ανάλογη µε τα όργανα ή τα συστήµατα 

οργάνων στα µετάζωα. Η διαφοροποίηση των οργανιδίων από τα απλούστερα 

πρωτόζωα στα πολυπλοκότερα (από τα µαστιγοφόρα στα βλεφαριδοφόρα) µπορεί 

να θεωρηθεί ανάλογη µε την όλη εξελικτική πορεία των µεταζώων από άποψη 

εσωτερικής οργάνωσης. 

Το σώµα των πρωτοζώων αποτελείται από τον πυρήνα, το κυτταρόπλασµα και την 

πλασµατική µεµβράνη. Ο πυρήνας είναι καλά καθορισµένος απλός, διπλός ή πολλαπλός. 

Τα συνηθέστερα οργανίδια του κυτταροπλάσµατος είναι τα πεπτικά κενοτόπια και τα 

σφυγµώδη στα πρωτόζωα των γλυκών νερών. Κατά γενικό κανόνα τα ελεύθερα 

πρωτόζωα έχουν πολυπλοκότερη εσωτερική οργάνωση από τα παρασιτικά. 

10. Αναπαραγωγή: Αναπαράγονται µονογονικά και αµφιγονικά. Η µονογονική 

αναπαραγωγή επιτελείται µε διχοτόµηση, εκβλάστηση, πολλαπλή κατάτµηση και 

πλασµοτοµία. 

Κατά τη διχοτόµηση αρχικά διαιρείται ο πυρήνας και στη συνέχεια το 

κυτταρόπλασµα µε περίσφιξη κατά τον επιµήκη (µαστιγοφόρα, βλεφαριδοφόρα) ή τον 

εγκάρσιο άξονα (βλεφαριδοφόρα). 

Κατά την εκβλάστηση ο θυγατρικός πυρήνας µεταναστεύει µέσα σε προεκβαλλόµενο 

τµήµα του κυτταροπλάσµατος. 

Στην πολλαπλή κατάτµηση πρώτα διαιρείται ο πυρήνας πολλαπλά και ακολουθεί το 

κυτταρόπλασµα. Ειδικά στα Σπορόζωα η πολλαπλή κατάτµηση ονοµάζεται σχιζογονία.  

Τέλος στην πλασµοτοµία ένα, πολυπύρηνο πρωτόζωο διαιρείται σε δύο ή 

περισσότερα θυγατρικά άτοµα χωρίς πυρηνική διαίρεση.  

Η αµφιγονική αναπαραγωγή επιτελείται είτε µε την ολική σύντηξη δύο 

γαµετών, είτε στα Βλεφαριδοφόρα µε την παροδική σύζευξη. 
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11. Συµπεριφορά: Μεγάλος αριθµός παρατηρήσεων και πειραµάτων κυρίως πάνω σε 

µαστιγοφόρα, ριζόποδα, και βλεφαριδοφόρα έδειξαν ότι: 

a.  Η αντίδραση σε ένα ερέθισµα (φως, pH, συγκέντρωση αλάτων) είναι ανάλογη της 
έντασής του, δηµιουργώντας τάσεις έλξης ή φυγής. 

b. Υπάρχει αθροιστικότητα των ερεθισµάτων. 

c. Ένα επαναλαµβανόµενο ερέθισµα προκαλεί εθισµό. 

d. Η αντίδραση στα ερεθίσµατα εξαρτάται από τη φυσιολογική κατάσταση ή φάση του 
πρωτόζωου.  

e. Υπάρχει διαφορετική ευαισθησία ανάµεσα σε συγγενικά είδη. 

f. Το περιβάλλον επιταχύνει ή επιβραδύνει τις φυσιολογικές λειτουργίες. 

g. Σε µερικά βλεφαριδοφόρα παρατηρείται µικρή ικανότητα εκµάθησης καθώς και παροδική 
µνήµη. 

 
 

ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑΞΑ 

1. Φύλο Μαστιγοφόρα: Χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός ή περισσότερων 

µαστιγίων. Τα µαστίγια, επιµήκεις συστελλόµενοι σχηµατισµοί, βοηθούν στην 

κίνηση, στη συγκράτηση στο υπόστρωµα και στη δηµιουργία δίνης που παρασύρει 

την τροφή στην επιφάνεια του κυττάρου. Σε όλους τους ευκαρυωτικούς 

οργανισµούς, η δοµή των µαστιγίων καθώς και των βλεφαρίδων είναι εντυπωσιακά 

όµοια, προσφέροντας έτσι ένα από τα πιο σηµαντικά επιχειρήµατα για την κοινή 

καταγωγή όλων των ευκαρυωτικών οργανισµών. 

Τα φυτοµαστιγοφόρα φέρουν 1-2 µαστίγια και χαρακτηρίζονται από την 

παρουσία χλωροπλαστών. Η διατροφή τους είναι ολοφυτική και αποταµιεύουν λίπη, έλαια 

και άµυλο. Οι βοτανικοί τα θεωρούν πιο κοντά στα φύκη και τα ονοµάζουν πρωτόφυτα. 

Αντίθετα οι ζωολόγοι στηριγµένοι πάνω στη δυνατότητα απώλειας των χλωροπλαστών σε 

συνθήκες σκότους και στη µετατροπή της ολοφυτικής σε ολοζωική ή σαπροζωική 

διατροφή καθώς και στη δυνατότητα µετατροπής τους σε αµοιβαδοειδείς µορφές τα 

τοποθετούν στα πρωτόζωα. Η διαµάχη βοτανικών και ζωολόγων σε πολλές περιπτώσεις 

αποκρύπτει την πραγµατική σηµασία της οµάδας, που αποτελεί την κοινή αρχή τόσο των 

φυτών όσο και των ζώων. 

Αρκετά φυτοµαστιγοφόρα σχηµατίζουν ευµεγέθεις σφαιρικές ή δενδροειδείς 

αποικίες. Από τις πιο γνωστές είναι οι αποικίες Volvox (σχ.19) που έχουν τέτοια οργάνωση 

η οποία από πολλούς θεωρείται πρόδροµο στάδιο πολυκυτταρικής οργάνωσης. ∆εν 

παύουν όµως να θεωρούνται αποικίες καθώς τα πολυάριθµα κύτταρά τους, ανεξάρτητα 

από τη διαφοροποίησή τους σε αναπαραγωγικά και σωµατικά, διατηρούν όλες σχεδόν τις 

ιδιότητες του οργανισµού. 
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Πεπτικό κενοτόπιο

Σχ. 21. Χοανοµαστιγωτό

Σχ. 20. Τριχοµονάδα των 
γεννητικών οργάνων. 

Σχ. 19. Αποικία Volvox
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Τα ζωοµαστιγοφόρα έχου

χλωροπλάστες και η διατροφή του

ελεύθερα, αλλά τα περισσότερα είναι 
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2. Πρωτοµονάδες (σχ. 24): Είναι κατά µεγάλη πλειοψηφία παρασιτικά πρωτόζωα µε 
1 ή 2 µαστίγια. Ανάµεσά τους υπάρχουν επικίνδυνα και για τον άνθρωπο 
παράσιτα όπως η Leismania donovani, που προκαλεί τη νόσο καλά-αζάρ 
στον άνθρωπο και στους σκύλους και το Trypanosoma gambiense που 
παρασιτεί στο αίµα του ανθρώπου προκαλώντας την ασθένεια του ύπνου. 

3. Πολυµαστιγωτά (σχ. 20,22): Έχουν τρία ή περισσότερα µαστίγια και θεωρούνται 
τα πιο τέλεια σε οργάνωση µαστιγοφόρα. Ανάµεσα τους, είδη του γένους 
Trichomonas (σχ. 20) προκαλούν ενοχλητικές ασθένειες και στον άνθρωπο 
προσβάλλοντας κυρίως τα γεννητικά όργανα. Είδη του γένους Tsichomympha 
(σχ. 22) συµβιούν µε τους τερµίτες. Μέσα στο έντερο των τερµιτών τα 
πρωτόζωα αυτά µετατρέπουν την κυτταρίνη σε διαλυτούς υδρογονάνθρακες. 

Οι Οπαλίνες (σχ. 23), η τρίτη οµοταξία των Μαστιγοφόρων, αποτελούν µια 

περίεργη οµάδα παραβιωτικών, στο έντερο των βατράχων και άλλων ποικιλόθερµων. 

Έχουν επίπεδο, ελλειψοειδές σχήµα και εξωτερικά καλύπτονται µε βλεφαρίδες. Αυτό σε 

συνδυασµό µε τους δύο ή περισσότερους πυρήνες που φέρουν έδωσαν αρχικά την 

εντύπωση ότι πρόκειται για Βλεφαριδοφόρα. Όµως επειδή όλοι οι πυρήνες είναι ίδιοι και η 

αναπαραγωγή γίνεται µε σύντηξη και όχι µε παροδική σύζευξη έχει επικρατήσει η άποψη 

ότι είναι µαστιγοφόρα. Ούτως ή άλλως θεωρούνται πρόδροµη µορφή των 

βλεφαριδοφόρων. 

 
 

2. Φύλο Σαρκώδη: Τα ώριµα άτοµα χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη πρωτοπλασµατικών 

προεκβολών, τα ψευδοπόδια, που χρησιµεύουν στην πρόσληψη της τροφής και 

στην κίνηση. Στα ψευδοπόδια ανάλογα µε τη µορφή και την λειτουργία δίνονται 

διάφορα ονόµατα όπως λοβοπόδια, νηµατοπόδια, ριζοπόδια ή αξονοπόδια. Τα 

σαρκώδη είτε είναι ασύµµετρα, είτε έχουν σφαιρική συµµετρία. Η οργάνωσή τους 

θεωρείται πιο απλή από τα άλλα πρωτόζωα καθώς απουσιάζουν πολλά οργανίδια. 

Όµως η παρουσία σκελετικών στοιχείων προσδίδει στη µορφή ποικιλία και 

πολυπλοκότητα. 

Οι διάφορες οµάδες των σαρκωδών ξεχωρίζουν µε βάση τα ψευδοπόδια και το 

σκελετό. Το υποφύλο Ριζόποδα, περιλαµβάνει µορφές που έχουν ψευδοπόδια 

λοβώδη, νηµατοειδή ή ριζώδη, ενώ το υποφύλο Ακτινοπόδια (σχ. 27) 

περιλαµβάνει µορφές µε ψευδοπόδια ακτινωτά διαταγµένα κοινώς αξονοπόδια. 

Ενδιαφέρουσες οµάδες ανάµεσα στα Ριζόποδα: 

Αµοιβαδόζωα (σχ. 28): Στερούνται κελύφους (Γυµναµοιβάδες) ή έχουν µονοθάλαµο 
ζελατινώδες κέλυφος (Θηκαµοιβάδες) πάνω στο οποίο προσκολλώνται µικροί 
κόκκοι από το περιβάλλον (συµφυρωµατοπαγές κέλυφος). Συναντώνται κυρίως 
στα γλυκά νερά. Μερικές γυµναµοιβάδες ζουν παραβιωτικά ή παρασιτικά στο 
πεπτικό σύστηµα ακόµα και του ανθρώπου (Εntamoeba histolytica). 

Τρηµατοφόρα (σχ. 25, 26): Θαλάσσια πρωτόζωα βενθικά ή πλαγκτονικά σε 
πολυθάλαµο κέλυφος από ανθρακικό ασβέστιο ή µονοθάλαµο από ζελατινώδη 
ουσία πάνω στην οποία προσκολλώνται µικρά ξένα σώµατα. Τα πολυθάλαµα 
έχουν κυρίως σπειροειδή µορφή και είναι διάτρητα ώστε να επικοινωνεί το 
πρωτόπλασµά τους µε το περιβάλλον. Τα κελύφη των νεκρών τρηµατοφόρων και 
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των ακτινοζώων σχηµατίζουν ιδιαίτερα σηµαντικά στρώµατα στους βυθούς των 
θαλασσών. 

 

Σχ. 25. Απολιθωµένα τρηµατοφόρα (Nummulites) 

Σχ. 28. Θηκαµοιβάδα

Σχ. 27. Μορφές 
ακτινοζώων. 
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αιµοσφαίρια 

Anopheles π

καλοήθη τριτ

P. falciparum
. Αποτέλεσµα της δράσης Μυξοσποριδίων
εξα: Πρωτόζωα αποκλειστικά παρασιτικά σε δακτυλιοσκώληκες, 

µαλάκια και σπονδυλόζωα. Παρασιτούν σε έναν ή δύο ξενιστές. Όταν 

ναι δύο, εκεί όπου συντελείται η αµφιγονική αναπαραγωγή έχουµε τον 

ή και όπου συντελείται η µονογονική έχουµε τον ενδιάµεσο. Κύριο 

ους η δηµιουργία µεγάλου αριθµού σπορίων (Σπορόζωα). Πιο 

µάδες στα Αποικόµπλεξα είναι οι Γρεγαρίνες, παράσιτα κυρίως των 

, τα Κοκκιδιόµορφα και τα Αιµοσπορίδια, ενδοκυτταρικά παράσιτα 

λοζώων. Πολλά είδη αιµοσποριδίων προκαλούν σοβαρές ασθένειες 

πο. Είδη του γένους Plasmodium που παρασιτούν στα ερυθρά 

και µεταβιβάζονται στον άνθρωπο από κουνούπια του γένους 

ροκαλούν ελονοσία (malaria) (σχ. 30). Το P. vivax προκαλεί τον 

αίο πυρετό, το P. malariae τον τεταρταίο πυρετό της ελονοσίας και το 

 προκαλεί τον κακοήθη τριταίο πυρετό της ελονοσίας. 
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δικαιολογείται από τον µεγάλο αριθµό εξειδικευµένων οργανιδίων που φέρουν και 

που προσφέρουν τη δυνατότητα εκτέλεσης λειτουργιών ανάλογες µε αυτές των 

µεταζώων. 

Κύριο εξωτερικό γνώρισµα του φύλου είναι οι βλεφαρίδες που αν και πιο κοντές 

από τα µαστίγια έχουν την ίδια οργάνωση µε αυτά. Οι βλεφαρίδες βοηθούν στην κίνηση, 

στην πρόσληψη της τροφής και στη συγκράτηση στο υπόστρωµα. Τα πρωτόγονα 

βλεφαριδοφόρα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από όµοιες βλεφαρίδες, πιο εξελιγµένες όµως 

µορφές τείνουν να τις περιορίσουν και να τις εξειδικεύσουν. 

Τα περισσότερα βλεφαριδοφόρα ζουν ελεύθερα σε γλυκά νερά και θάλασσες, 

µερικά όµως ζουν προσκολληµένα στο υπόστρωµα. Υπάρχουν είδη που σχηµατίζουν 

συνήθως δενδροειδείς αποικίες. Ελάχιστα ζουν παραβιωτικά ή παρασιτικά σε άλλα ζώα. Η 

συµµετρία τους συνήθως είναι αµφίπλευρη ή ακτινωτή ή δεν υπάρχει. Ο τύπος διατροφής 

τους είναι ολοζωικός ή σαπροζωικός. Φέρουν καλά διαφοροποιηµένο οργανίδιο πρόσληψης 

τροφής ή καλύτερα σύστηµα οργανιδίων πρόσληψης τροφής Μπορούµε να διακρίνουµε το 

περίστοµα, µε διαφοροποιηµένες συνήθως βλεφαρίδες, το κυτταρόστοµα και τον 

κυτταροφάρυγγα. Στη βάση αυτών των οργανιδίων υπάρχουν µυονήµατα, 

νευροϊνίδια και τριχοκύστεις (σχ. 31). Τα παρασιτικά βλεφαριδοφόρα στερούνται 

κυτταροστόµατος. Αµέσως κάτω από την επιφάνεια του κυττάρου υπάρχουν οι "ρίζες" 

των βλεφαρίδων που καλούνται βασικά σωµάτια ή κινητοσωµάτια. Αυτά συνδέονται 

µεταξύ τους µε σύστηµα µυονηµάτων. Επίσης σε µερικά, κυρίως στα Ολότριχα, υπάρχει 

σύστηµα από τριχοκύστεις µε αµυντικό κυρίως ρόλο. Όταν το ζώο ερεθιστεί, 

εκτινάσσονται από τις τριχοκύστεις λεπτότατα ινίδια µε τοξική ή προσκολλητική ουσία. 

Η αναπαραγωγή στα βλεφαριδοφόρα συντελείται µονογονικά µε διχοτόµηση και µε 

εκβλάστηση, και αµφιγονικά µε παροδική σύζευξη, φαινόµενο µοναδικό σε όλο τον 

οργανισµικό κόσµο. Χαρακτηριστικό των βλεφαριδοφόρων αποτελεί και η παρουσία δύο 

τύπων πυρήνων. Του µακροπυρήνα, που είναι υπεύθυνος για τη σύνθεση του RNA και 

του DNA, και του µικροπυρήνα που είναι υπεύθυνος για τη σύνθεση µόνο του DNA. 

Από όλα τα βλεφαριδοφόρα. αυτά που είναι πιο γνωστά είναι είδη των γλυκών 

νερών κυρίως Paramecium, Didinium, Stentor και Vorticella. 
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Σχ. 32. 
 

βλεφαρίδες
 Σχ. 31. Σχηµατική αναπαράσταση 
κυτταρική µεµβράνη
 της επιφάνειας των 
µυονηµάτιο
ς 
ο βλεφαριδοφόρων  
τριχοκύστει

Βασικό σωµάτι
 
 ∆ιάφορα βλεφαριδοφόρα
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ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ 

Όλοι οι επιστήµονες συµφωνούν ότι γενάρχης των πρώτιστων αλλά και όλων των 

άλλων ευκαρυωτικών οργανισµών ήταν ένας προγονικός φωτοσυνθετικός µαστιγοφόρος 

οργανισµός. Η εµφάνιση, έστω και σε τµήµα µόνο του βιολογικού κύκλου όλων των 

ευκαρυωτικών, µαστιγίων ή βλεφαρίδων µε κοινή οργάνωση, είναι ένα σηµαντικό 

επιχείρηµα. Επίσης οι παρατηρήσεις πάνω στην Euglena ή και σε άλλα φυτοµαστιγοφόρα 

που δείχνουν ότι οι χλωροπλάστες µπορούν να χαθούν κάτω από ορισµένες συνθήκες και 

οι οργανισµοί από αυτότροφοι να γίνουν ετερότροφοι, δείχνουν ότι η αρχή τόσο των 

φυτών όσο και των ζώων, πέρασε από τα φωτοσυνθετικά µαστιγοφόρα. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία των Berkner – Marshal η ακτινωτή διαφοροποίηση των 

µαστιγοφόρων σε όλες τις άλλες µορφές των ευκαρυωτικών (σχ. 33) έγινε κατά το 

Προκάµβριο πριν από 1,5 δισεκατοµµύρια χρόνια όταν ήδη το οξυγόνο είχε καταστεί κοινό 

στην ατµόσφαιρα της γης. Πιο αναλυτικά, αν µελετήσουµε τις φυλογενετικές σχέσεις 

ανάµεσα στα φύλα ή σε πιο µικρές οµάδες των πρωτοζώων, µπορούµε να δεχτούµε:  

a. Τα Φυτοµαστιγοφόρα παρουσιάζουν µορφές πολύ κοντά στον κοινό πρόγονο όλων των 
ευκαρυωτικών. Η δοµή των αποικιακών τους µορφών (Volvox) δείχνει µια πορεία µετάβασης 
στην πολυκυτταρική οργάνωση. 

b. Τα Ζωοµαστιγοφόρα προήλθαν από τα φυτοµαστιγοφόρα µετά από απώλεια των 
χλωροπλαστών. 

c. Τα Σαρκώδη εµφανίζουν µεγάλη φυλογενετική σχέση µε τα Ζωοµαστιγοφόρα. Πολλά 
µαστιγοφόρα κάτω από ορισµένες συνθήκες χάνουν τα µαστίγια τους και κινούνται µε τη 
βοήθεια ψευδοποδιών. Υπάρχει οµάδα, όπως τα Ριζοµαστιγωτά, που βρίσκονται ακριβώς 
ανάµεσα στις δύο οµάδες. Η παρουσία «µαστιγοφόρων» γαµετών στα Σαρκώδη, και η τάση 
πολλών µαστιγοφόρων να αποκτούν αµοιβαδοειδή µορφή δείχνουν ότι τα Ζωοµαστιγοφόρα 
είναι η προγονική οµάδα. Υπάρχουν όµως πολλά δεδοµένα που υποστηρίζουν ότι τα Σαρκώδη 
είναι πολυφυλετική οµάδα.  

d. Τα Αποικόµπλεξα και τα άλλα αποκλειστικά παρασιτικά φύλα έχοντας µαστιγοφόρους 
γαµέτες καθώς και ψευδοπόδια σε στάδια του κύκλου τους δείχνουν µεγάλη σχέση µε τα 
Ζωοµαστιγοφόρα. 

e. Τα Βλεφαριδοφόρα αν και εµφανίζουν σηµαντικά άλµατα στην οργάνωσή τους θεωρείται 
ότι προέρχονται από τα Ζωοµαστιγοφόρα, πιθανόν από τα Πολυµαστιγωτά. 

f. Οι Οπαλίνες πιστεύεται ότι διαφοροποιήθηκαν από τον ίδιο πρόγονο που έδωσε και τα 
Βλεφαριδοφόρα. Η οργάνωσή τους όµως παρέµεινε πιο κοντά στα Ζωοµαστιγοφόρα. 

 

Ένα γενικό φυλογενετικό σχήµα των πρωτοζώων φαίνεται στο σχήµα 34.  
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Φυτ
Σχ. 33. Υποθετική προσαρµοστική διάσπαση των σηµαντι
οµάδων των ευκαριωτικών οργανισµών. 
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Σχ. 34. Πιθανό φυλογενετικό δέντρο των Πρωτοζώων. 
Βλεφαριδοφόρα
Σπορόζωα
Σαρκώδη
Μαστιγοφόρα
Φύκ
κότερων

 

 

Ζώα
Πρωτόζωα
 

 

α 
Φυτ
Βλεφαριδοφόρα
Κνιδοσπορίδι
Σαρκώδη

Αποικόµπλεξα
Μετάζωα
Οπαλίνες
Σπόγγοι
α 
Φυτοµαστιγοφόρα
Ζωοµαστιγοφόρα
Μικροσπορίδι
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