COMHAD FÍRICÍ:
BITHEOLAÍOCHT GCE
TACSANOMAÍOCHT

Tacsanomaíocht
Torthaí foghlama
Ba cheart do dhaltaí a bheith in ann:
• eolas agus tuiscint a léiriú ar phrionsabal na
tacsanomaíochta;
• tuiscint agus eolas a léiriú ar an choincheap de
speiceas mar ghrúpa aonán a bhfuil sinsearacht
chomhchoiteann acu atá an-chosúil lena chéile,
agus atá in ann idirphórú de ghnáth le sliocht
torthúil a tháirgeadh;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar na tacsóin eile ar
féidir speicis a ghrúpáil iontu:
• eolas agus tuiscint a léiriú ar an tacsanomaíocht
fhíliginiteach mar dhóigh le tacair de speicis
a rangú de réir gaolmhaireachtaí sinsearacha,
lena n-áirítear gaolmhaireachtaí a shocrú idir
orgánaigh de réir roinnt gnéithe intomhaiste;

• eolas agus tuiscint a léiriú ar chóras rangúcháin
na gcúig ríocht;
• a léiriú go bhfuil tuiscint acu ar chórais eile
rangúcháin, mar shampla, na archaea mar
fhearann ar leith (sár-ríocht), nach ionann é agus
fearann na bprócarótach agus na n-eocarótach;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar ghnéithe na
prokaryotae;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar ghnéithe
protoctista;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar ghnéithe na fungi;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar ghnéithe na
plantae;
• eolas agus tuiscint a léiriú ar ghnéithe na
animalia;
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Rangú agus Tacsanomaíocht
Is é is tacsanomaíocht ann ná an eolaíocht a
bhaineann le horgánaigh a ainmniú, cur síos a
dhéanamh orthu agus iad a rangú. Tá úsáid na
tacsanomaíochta chomh sean le forbairt na teanga.
Bhí Arastatal (384–322 RCh) ar dhuine de na chéad
eolaithe a rinne iarracht gach rud beo a rangú
agus baintear úsáid go fóill as cuid dá ghrúpaí
inniu; mar shampla, na veirteabraigh agus na
hinveirteabraigh, ar thug seisean ainmhithe le fuil
agus gan fuil orthu.
Rinne sé rangú níos faide ar na hainmhithe gan fuil
(inveirteabraigh) amhail feithidí, crustacea agus
testacea (moilisc).
Tá dhá phríomhlíomatáiste ag an tacsanomaíocht:
• Ainmníocht – ainmniú eolaíoch na n-orgánach
agus an córas déthéarmach in úsáid
• Córasaíocht – orgánaigh a chur i ngrúpaí
bunaithe ar a gcuid cosúlachtaí agus difríochtaí.
Is é pointe tosaigh ainmníocht thacsanomaíoch

mbeadh córas inaitheanta ainmníochta ann ar fud
an domhain. Déantar an dá ainm a phriontáil i gcló
iodálach le túslitir ainm an ghéinis mar cheannlitir
agus túslitir ainm an speicis i gcás íochtair. I
dtéacs ina n-úsáidtear ainm speicis níos mó ná uair
amháin, is féidir an t-ainm géineasach a ghiorrú
agus gan ach an chéad litir a úsáid, mar shampla is
féidir Homo sapiens a scríobh mar H. sapiens.
I gcórasaíocht, eagraítear speicis ina ngrúpaí
cliarlathacha a théann i méid. Tugtar ‘rangúchán’
air nuair a eagraítear orgánaigh ina ngrúpaí
tacsanomaíocha.
Tugtar tacsón ar gach grúpa (iolra, tacsóin). Seo iad
na grúpaí seo, in ord laghdaitheach meide:
• Ríocht – an grúpa is mó agus is cuimsithí,
• Fíleam – orgánaigh atá déanta ar phlean den
chineál chéanna, (Ná déan dearmad go bhfuil
plandaí rangaithe ina ranna seachas ina bhfílim.)
• Rang – grúpa d’oird taobh istigh d’fhíleam,
• Ord – mar ghrúpa de fhinte atá gaolta le chéile,
• Fine – grúpa de ghéinis atá gaolta le chéile,
• Géineas – grúpa de speicis atá cosúil lena chéile
agus atá gaolta,
• Speiceas – grúpa aonán de shinsearacht
choiteann atá an-chosúil lena chéile, agus atá
in ann idirphórú de ghnáth le sliocht torthúil a
tháirgeadh.
An chuid is mó de na córais rangúcháin, glacann
siad san áireamh na gaolta sinsearachta idir rudaí
beo; tugtar ‘rangúchán fíligéineach’ air seo. Agus
sin ráite, tá roinnt córas rangúcháin ann ar fud an
domhain, agus tá cur chuige difriúil ag gach ceann
acu maidir le horgánaigh a ordú i saol an dúlra.
Na córais luatha rangúcháin, chuir siad orgánaigh
i dtacsóin, bunaithe go príomha ar ghnéithe
moirfeolaíocha, ach de réir mar a tháinig feabhas ar
an eolaíocht, tá níos mó faisnéise ar fáil le speiceas
a shainmhíniú.

Carl Linnaeus (1707-1778)

nua-aoiseach na luibheolaíochta agus na
míoleolaíochta, deirtear, ná an obair a rinne Carl
Linnaeus (1707 – 1778), lia ón tSualainn. A chóras
rangúcháin, ar a dtugtar an Systema Naturae,
is córas déthéarmach é a thugann dhá ainm do
gach orgánach. An chéad ainm, ainm géineasach,
léiríonn sé an géineas lena mbaineann an speiceas,
agus an dara hainm, is sainainm é. D’ainmnigh
Linnaeus orgánaigh i Laidin nó i nGréigis ionas go

Roimh speiceas a shainmhíniú sa lá atá inniu ann,
amharcfaidh tacsanomaithe ar na rudaí seo:
• moirfeolaíocht – gnéithe seachtracha
• anatamaíocht – gnéithe inmheánacha
• cilldéanmhas – prócarótaigh nó eocarótaigh
• bithcheimic – ADN (DNA), RNA agus próitéin.
Nóta: Orgánaigh a bhfuil leibhéal ard cosúlachta
i seichimh ADN (DNA), RNA agus próitéine acu, tá
siad gaolta níos dlúithe le chéile ná iad siúd nach
bhfuil a gcuid seicheamh cosúil lena chéile.
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Crainn Fhíligineachta a Thuiscint
Tuigtear fíligineacht ar an dóigh chéanna agus a léitear crann ginealaigh. Is é fréamh an chrainn ná
an ginealach sinsearach agus is iad barr na gcraobhacha na sliochtaigh a d’eascair ón tsinsearach
sin. De réir mar a bhogann tú ón fhréamh go dtí na hinní, tá tú ag bogadh chun tosaigh san am.
SLIOCHTAIGH
AR NA
MALLAIBH

SINSEARACH

SAN AM
ATÁ THART

Nuair a scoilteann ginealach (speiceasú), léirítear é mar ghabhal ar fhíligineacht. Nuair a tharlaíonn
eachtra speiceasaithe, eascraíonn dhá ghinealach iníne nó níos mó as ginealach aonair sinsearach.

EACHTRA SPEICEASAITHE
GINEALACH SINSEARACH

Rianaíonn fíligineachtaí patrúin de shinsearacht chomhroinnte idir ginealaigh. Tá cuid dá stair ag gach
ginealach nach bhfuil le fáil ach ann féin agus tá codanna eile ann atá comhroinnte le ginealaigh eile.

Stair uathúil B
Stair uathúil C
Stair chomhroinnte B agus C
Ar an dóigh chéanna, tá sinsearaigh ag gach ginealach nach bhfuil le fáil ach sa ghinealach sin agus
agus tá sinsearaigh eile ann atá comhroinnte le ginealaigh eile.

Sinsearach uathúil C
Sinsearach comhchoiteann B agus C
Sinsearach comhchoiteann A, B agus C

Íomhánna: University of California Museum of Paleontology’s Understanding Evolution (http://evolution.berkeley.edu)
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Samhail de Rangúchán na gCúig Ríocht
Go dtí 60 – 70 bliain ó shin, ní raibh ach dhá ríocht
aitheanta ag eolaithe; Plandaí agus Ainmhithe.
Agus sin ráite, de réir mar a tháinig forbairt ar an
tacsanomaíocht, tugadh aitheantas do shamhail
ina raibh cúig ríocht, an tsamhail a bhfuil glacadh
léi go ginearálta i measc an chuid is mó de na
heolaithe. Léiríonn an léaráid thíos na cúig ríocht
sin.

Fungi

De na cúig Ríocht, is orgánaigh eocarótacha uilig
iad Animalia, Plantae, Protoctista agus Fungi agus
is orgánaigh phrócarótacha iad na Bacteria.

Animalia

Bacteria

Protoctista

Plantae

Ríocht na bPrócarótach – ar
a n-áirítear baictéir agus
cianabaictéir
Gnéithe Sainmhínithe
• Níl orgánaidí scannáncheangailte ann
• ADN (DNA) Ciorclach Lom
• 70S Ribeasóm
• Plasmaidí
• Cillbhalla
• B’fhéidir go mbeadh ciseal slaim acu
• Aoncheallach – b’fhéidir go bhfoirmeodh siad
slabhraí nó braislí
• Heitreatrófach nó uatrófach
• Déanann atáirgeadh trí dhéscoilteadh

Alga Gormghlas Aphanothece stagnina

SEM (Scanning Electron Microscope)
Leictreonmhicreascóp Scanacháin de E. coli
ribeasóim bheaga (705)

Cillbhalla de
ghliceapróitéin

Capsúl slaim
(b’fhéidir go
mbeadh nó nach
mbeadh sé i
láthair)

ADN saor i
gcíteaplasma

Gráinníní stórála
(glicigin nó lipid)

Cíteaplasma

Plasmaid (lúb
bheag den ADN)

Arna thógáil ó Biology for CCEA AS Level, © Colourpoint Educational; lch 47
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Ríocht Protoctista – ar a
n-áirítear algaí, feamainní
ilcheallacha, prótasóin agus
slam-mhúscáin
Gnéithe Sainmhínithe
• Eocarótach (orgánaidí scannáncheangailte)
• Cuimsítear gach ceann de na cinn seo a leanas;
algaí núicléatacha, prótasóin agus slammhúscáin atá grúpáilte bunaithe ar leibhéal
simplí a n-eagraíochta
• Aoncheallach den chuid is mó
• Tá cuid acu ilcheallach, mar shampla feamainní
(ach tá difreáil theoranta sna fíocháin)
• Cillbhalla ceallalóis
• Tá cuid acu heitreatrófach, mar shampla
Paramecium (Paraiméiciam)
• Cuid eile, tá siad uatrófach, mar shampla
Pleurococcus (Pleoracocas)
• Is féidir leis an atáirgeadh a bheith gnéasach nó
éighnéasach
Líontán
ionphlasmach
mín

Núicléas

Núicléas

Folúisín

Gráinníní
glicigine

Miteacoindrí

Líontán
ionphlasmach
garbh

Cillbhalla
(citin)

Arna thógáil as Biology for CCEA AS Level lch 46

Fungas peinicilline

Bracfhungas

Paramecium agus Chilomonas

Algaí Chlamydomonas sp

Pleurococcus

Ríocht Fungi – ar a n-áirítear
múscáin, coincleach, giostaí agus
beacáin
Gnéithe Sainmhínithe
• Eocarótach (orgánaidí scannáncheangailte)
• Ilnúicléatach
• De ghnáth is mícéiliam déanta de hífí
snáithíneacha an struchtúr
• Ilcheallach
• Cillbhallaí citíne
• Gan chlóraifill
• Heitreatrófach/liseatrófach (dianscaoilteoirí)
• Beathaíonn le díleá eachtarcheallach
(sapraifíteach)
• Déanann siad atáirgeadh le spóir

Múscán aráin
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Ríocht Plantae – ar a n-áirítear
raithneacha, caonaigh, aelusanna,
angaispeirmeacha (plandaí
bláthanna) agus buaircínigh
Gnéithe Sainmhínithe
• Eocarótach (orgánaidí scannáncheangailte)
• Ilcheallach
• Fíocháin dhifreáilte
• Cillbhalla ceallalóis
• Clóraplastaí ina bhfuil clóraifill
• Uatrófach – trí fhótaisintéis

Raithneach

Péine Albanach (Pinus sylvestris)
faoi bhláth

Draighneán donn (Prunus spinosa) faoi bhláth

Sfagnam

Aelus, Marcanthia polamorpha
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Ríocht Animalia – ar a n-áirítear
veirteabraigh agus inveirteabraigh
Gnéithe Sainmhínithe
• Eocarótach (orgánaidí scannáncheangailte)
• Ilcheallach
• Fíocháin dhifreáilte
• Gan chillbhalla
• Heitreatrófaigh
• Cumas gluaiseachta acu
Iasc gabhair

Drúchtín dubh

Scálachaí smugairle

Sceartán

Leithphéist

Frog Adharcach Ailbíneach na hAirgintíne

Bardal mallaird

Caimileon Parson

Samhail na dTrí Fhearann
Is den tábhacht a nótáil go bhfuil samhail úr
rangúcháin ann anois de thoradh ar chuid de na
hiarrachtaí is úrnua le rudaí beo a rangú. Thug
Carl Woese, micribhitheolaí agus bithfhisiceoir
Meiriceánach, córas isteach sa bhliain 1990 ina
rangaítear rudaí beo faoi thrí cinn d’fhearainn (sárríochtaí).
Chuir a chóras ar a chumas dó gach rud beo a
rangú mar Phrócarótaigh, Eocarótaigh nó Archaea.
Roimhe sin, rangaíodh na archaea mar ghrúpa
neamhghnách baictéar. Agus sin ráite, nuair a

rinneadh staidéar níos mó ar na Archaea, fuarthas
amach go raibh stair neamhspleách éabhlóideach
acu agus an iliomad difríochtaí ina mbithcheimic,
agus ní raibh eolaithe sásta iad a ghrúpáil leis na
prócarótaigh a thuilleadh. Ina áit sin, d’fhorbair siad
‘samhail na dtrí fhearann’, a ghrúpálann orgánaigh
ina dtrí fhearann shainiúla, a bhfuil rRNA ag gach
ceann acu nach bhfuil ag na cinn eile. Aithníonn
Samhail na dTrí Fhearann Eocarótaigh, Prócarótaigh
agus Archaea mar thrí ghrúpa ar leith de rudaí beo.
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