oscil'laven,segonsels cómputs,entre 1,5 i 1,8milions.
Per posar uns quantsexemplesconcrets,s'han
identificat i classificat unes 69.000 espéciesde
fongs,perd es calculaque n'hi ha mésd'1,6 milions,
i unes 15.000espéciesde nematodes,perd també
es calcula que n'hi ha diversosmilions. Respecte
als vertebrats,s'estimaque el nombre d'espécies
oscil.la entre 15.000 i 40.000, i el nombre d'espécies identificades creix senseparar. Entre mitjan décadade 1990 i final de la décadadel 2000
el nombre d'espécies d'amfibis identificades i
classificadesha augmentatde 4.000 a 5.300, i el
de mamífers, de 4.000 a 5.000. Molts es troben
en zonesremotesi d'accésdifícil, com les selves
amazóniques,perd molt sovint se n'identifiquen
també en zones geográficamentmolt properes.
Així, per exemple,el 2005 es va fer pública la descripció d'una nova espéciede tritó endémicadels
PaisosCatalans,el tritó del Montseny (Calotriton
arnoldi), amb una població que no superaels 1.500
exemplars, i el 2009 es va citar una nova espécie de ratpenat, el ratpenat orellut alpí (Plecotus
macrobullaris), en l'árnbit dels ParsosCatalans,en

una cova situada al terme municipal de Queralbs
(Ripollés).
Respectea les plantesamb flors, són el grup d'éssersvius que ha estatmés estudiata nivell sistemátic, atesala major facilitat d'observació i classificació que presenta.S'han identificat i classificat
unes 272.000 espéciesdiferents, perd es calcula que el nombre total superaráles 300.000. Cada
any s'identifiquenunes2.000 espéciesnoves,que
són afegidesal'Index Kewensisdel Jardí Botlurrc
Reial de Kew, al Regne Unit, que recull el nom
i la classificacióde totes les espéciesde plantesi
de fongs identificades.
Totes aquestesdadesindiquen que només s'ha
comengat a explorar la vida a la Terra. I malgrat
que el máxim desconeixementateny el grup taxondmic dels bacteris i els arqueus,el cert és que en
major o menor grau afecta tots els grups taxondmics. L'arbre de la vida és a I'inici del camí, peró
encaraha de fer un llarg recorregut.Tanmateix,els
arbresfilogenétics, com hem dit, aporten informació molt valuosa sobre els éssersvius presents
i passats,i sobreel mateix fenomen vital, des de la
perspectivadinámica que confereix I'evolució.

U)

z

J
F

U
(h

U)

(^
J
fJl

¡
5
F

z
F
U)
F

z
.l
a

':
:
z

3. Breu história de les classificacions
David Bueno

La natura és un sistema divers i complex, ple de
materialsi éssersvius aparentmentdisparsi de naturalesaheterogénia.Es per aixd que al llarg de la
histdria s'ha intentat repetidament classificar tots
els elementsde I'entorn en categoriesfácilment
racionalitzables,inclosos els éssersvius, en un intent de buscar regularitats que pennetessinpredir
millor les condicions d'aquest mateix entorn natural, una circumstánciainstintiva que sensdubte ha
contribuit a augmentar les possibilitats de supervivéncia de I'espéciehumana.De fet, I'afany de
classificaciója és presenten els primers jocs dels
infants, la qual cosa el converteix en un aspecte
intrínsec a I'espéciehumana.Al seutorn, la classificació d'elements és un dels primers passosen
qualsevol procés creatiu, ádhuc el científic, atés
que permet visualitzar els elementscomuns que
hi ha en una determinadacategoria de processos,
fenómens o éssersvius, a partir dels quals, per la
simplificació que comporta, hom veu facilitada
la comprensió del conjunt.
En les ciénciesde la vida. classificarés distribuir els organismesen un cert nombre de classes,
coordinadeso subordinades,segonsun criteri determinat. Hom distingeix entre les classificacions
artificials, en qué els organismess'agrupende forma arbitrhria en funció d'un objectiu particular, i
les classificacions naturals, que es fan a partir
d'uns trets comuns científicament establerts,amb
l'observació i I'experimentació,per exemple, ana26

litzantla morfologia específicad'un grup de plantes, com el tipus d'arrel i de tija, la forma del limbe de les fulles, les especificitats dels drgans florals, etc.
El mot taxonomia, que com s'ha dit designa la
ciéncia de la classificaciódels éssersvius, va ser
proposatel 1813 pel botánic suísAugustin-Pyrame de Candolle (1778 - 1841). Tanmateix, I'interés a classificarels éssersvius no va néixer al
seglexx amb el mot utilitzat per a designaraquesta disciplina científica, sinó que ve de molt més
antic, i va ser desenvolupatinicialment, de manera especial,en el contextde la botánica.El motiu
pel qual els botánics han estat els primers interessats a disposard'una classificaciódels subjectes
del seu estudi, les plantes,és molt simple: si bé és
relativament senzill per a qualsevol personareconéixer i recordar el nom dels animals més importants o característicsde la seva contrada,les
plantes,i molt especialmentles plantes medicinals, les primeres plantesno conreadesque sens
dubte han estat d'interés científic, exigeixen, per
a reconéixer-les i per a no confondre-les amb altres espdciessemblants,un grau d'aprenentatge
més elevat, que tradicionalment ha estat reservat
a determinatsprofessionals,els quals han hagut
de disposard'elements precisos d'identificació (i,
per tant, de classificació).Com tantsaltresaspectes de la ciéncia i el pensamentoccidental,lataxonomia va néixer a la Grécia clássica.

