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Model filogenezy żółwi na podstawie
ich aparatu lokomocyjnego

Żółwie (Testudines) stanowią rząd należący do gromady gadów. Mogą one być
rozpatrywane jako prymitywna i reliktowa grupa o specyficznych cechach aparatu
lokomocyjnego połączonego z pancerzem. Pojawiły się one w permie (230 mln lat
temu), a różnicowały się w triasie i jurze (205–165 mln lat temu). Ich rozwój trwał
do holocenu (25 tysięcy lat temu) (por. [2], s. 288).

Filogenezę żółwi badano na podstawie budowy ich pancerza i czaszki, a najnowsze
prace dotyczą badań molekularnych pozwalających określić ich pokrewieństwo ([1],
[3]–[5]).

Filogram na podstawie miary euklidesowej

Przedmiotem naszej pracy jest zrekon-
struowanie ewolucji żółwi na podstawie ich
sformalizowanych cech adaptatywnych
aparatu lokomocyjnego, które dotyczą ty-
pów adaptacji i specjalizacji lokomocyjnej,
środowiska, jak podwodne, wodno-naziem-
ne czy naziemne, ustawienia kończyn
w czasie lokomocji oraz kolejności długo-
ści palców w rękach i stopach [6]. Cechy
przekształcono w zmienne typu binarne-
go, a następnie wykorzystano do budowy
macierzy odległości (z miarą euklidesową)
między rozpatrywanymi taksonami. Na jej

podstawie sporządzono filogram z uwzględnieniem wykluczeń pewnych powiązań mię-
dzy danymi taksonami z powodu praw biologicznych.

Na wykresie oś rzędnych opisuje epoki geologiczne wyrażone za pomocą liczb
(np. 7 oznacza górny perm, natomiast 23 — holocen). Liczby w kółkach oznaczają
dane taksony żółwi (np. 1 oznacza Protestudinata, natomiast 19 — Chelus), które
są umiejscowione w określonych epokach geologicznych. Strzałki oznaczają kierunek
powiązań ewolucyjnych.

Wnioski.
Filogram potwierdził podział na dwie grupy: Pleurodira oraz Cryptodira, wywo-

dzące się z pierwotnych Proganochelyoidea jak Triassochelis [3]. Połączenia w roz-
patrywanych grupach między taksonami wskazują na ich drogę ewolucyjną. Model
ten wykazuje, że cechy aparatu lokomocyjnego u żółwi różnicują ich pochodzenie
i pokrewieństwo, podobnie jak cechy czaszki czy budowy pancerza. Uzyskane wyniki
są zgodne z wnioskami dotyczącymi analizy cech rozpatrywanych żółwi na poziomie
molekularnym [1].
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