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САЖЕТАК
У уобичајеном значењу биодиверзитет обухвата субиндивидуални, 

индивидуални, популациони, демоски, таксонски, таксоценски, ценотички 
– синтаксонски, али такође и екосистемски – синтаксонски диверзитет. 
Стриктно субиндивидуални и екосистемски (прецизније еконски) нивои 
су системи који су испод, односно превазилазе нивое биотичких система. 
У сваком случају постоји много нивоа биодиверзитета. Низ питања 
проистиче из разматрања повезивања различитих нивоа биодиверзитета. 
Тачке хоризонталних – синхроних дистрибуција, линије вертикалних 
– асинхроних – сукцесивних путева, и обоје, мреже интегрисаних 
хоризонталних и вертикалних богатстава системских варијанти изгледају 
налик неријешеној мистерији у много случајева као: камбријски, 
екваторијални, слатководни, архипелашки, и тако даље... биодиверзитети. 
Такође су стављане у питања аутохтоне или алохтоне, комбинационе 
насупрот постале, монофилетске или полифилетске, планетске затворене 
или ванпланетске отворене, композиције биодиверзитета.
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Кључне ријечи: биодиверзитет, нивои, коинциденције, 
поријекло

ABSTRACT
In usual means biodiversity comprises sub individual, individual, population, 

demos, taxon, taxocene, cenotic – syntaxone, but also ecosystems – syntaxone 
diversity. Strictly the sub individual and the ecosysteme (more precisely econе) 
levels are systems that are sub size, or oversize of levels of biotic systems, 
respectively. In any way, there are many levels of biodiversity. An array of 
questions has been arising from the consideration of associations among 
different levels of biodiversity. Spots of horizontal – synchronic distributions, 
lines of vertical – asynchronic – successive paths, and both, nets of integrated 
horizontal and vertical richness of systems variants look like an unsolved mystery 
in many cases such as: Cambrian, equatorial, inland waters, archipelagos, and so 
on… biodiverstis. Autochthone or alochthone, combinational versus originated, 
monophyletic or polyphyletic, planet closed or outplanet open compositions of 
biodiversity have been also questioned. 

Key words: biodiversity, bioversity, levels, coincidence, ascen-
dance

ПОИМАЊА, НОВА ОДРЕЂЕЊА И КОНЦЕПЦИЈЕ

Уобичајено схватање биодиверзитета
У уобичајеном значењу биодиверзитет обухвата субиндивидуални, 

индивидуални, популациони, демоски, таксонски, таксоценски, 
ценотички – синтаксонски, али такође и екосистемски – синтаксонски 
диверзитет. Концепти биодиверзитета су развијани и прије појаве 
термина биодиверзитет и његовог уобичајеног схватања (Thienemann 
1920, Shannon & Weaver 1949, Whittaker 1962, 1972, 1977, Pielou, 1966). 
Један концепт разликује три облика диверзитета поистовијећеног 
са биодиверзитетом: (1) примарни диверзитет је симиларитет или 
дисимиларитет између биотичких јединица (бета диверзитет, или сада 
је интерпретиран као обрт); (2) одређивање броја таквих јединица, 
које ће да одговарају алфа и гама диверзитету, названо је секундарни 
диверзитет; а (3) терцијарни диверзитет је диверзитет односа између 
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јединица и тешко се биљежи пошто се везује са комплетном еколошком 
комплексношћу и усредсређен је на све функционалне конекције 
и интеракције које постоје између квалитативно и квантитативно 
детерминисаних јединица (Beierkuhnlein 1999, Schulze et al. 2002, 2005). 

Ограничење на биотичке системе
Стриктно субиндивидуални нивои диверзитета тичу се система 

који су биотички непотпуни, а екосистемски (прецизније еконски) 
нивои диверзитета превазилазе нивое биотичких система. Тако би 
субиндивидуални нивои диверзитета као и екосистемски и еконски 
нивои диверзитета могли да се искључе из биодиверзитета. И у ужем, 
а и у ширем схватању постоји много нивоа биодиверзитета.

Инкозистентност термина биодиверзитет
У термину био-ди-верзитет израз ди-верзитет представља сужење 

(редукцију) ако се ди- схвати као удвајање, подвајање. Опћенитије 
могло би да изгледа дијељење, онда баш у моменту тока мисли, 
бјежећи од ријечи ди-оба ка ди-јељењу, намеће се исто ди- које очито 
лежи у коријену раз-ди-обе, раз-два-јања језика. Свуда је основа два.

Вишеструкост умјестo двострукост
То је садржано и у верзитет (л. versus, verso, verto – окретати, 

обртати, превртати), с тим да окретање може да се односи не само 
на двије него на више страна. Подвајање, фуркација или рашљање 
су основа дивергенције, али многострукост биотичких система може 
да проистиче не само из двокраке, него и из трокраке и вишекраке 
рашчлањености. 

Требају ли у сложеници биодиверзитет и ди- и -верзитет? 
Приједлог одговора је биоверзитет. То је скраћена и довољна 

сложеница која упућује на мноштво верзија живота, разноликост 
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живота, живописност, шароликост живота. Као што термин 
верзиколор упућује на више боја, шаренило, тако биоверзитет упућује 
на живописност.

Биоверзитет – живописност
Не само са становишта људске спознаје, живописност је сама 

суштина живота. Она проистиче из способности иницирања, 
развоја, обједињавања и одређивања облика, начина и путања 
одржавања система. Те способности су садржане у иницијалним и 
обједињаваним компонентама система. Живописност се успоставља 
живописањем. Живописање је остваривање живота у свим изразима 
његове садржине. Писање у живописности значи успостављање 
садржине живог (система). О човјековом уникатном животу пише се 
животопис. Животопис представља само дио представе о живописању 
људског бића. 

Богатство варијанти 
Биоверзитет – живописност, може да се на прихвaтљив начин 

описује употребом термина богатство – сиромаштво (оскудност) 
заступљених варијанти биотичких сисистема, првенствено из наших 
знања и одредница о њима. Ако се под богатством схвате стања 
присуства варијанти изнад 1 до пребројивог (непребројивог) 
или чак бесконачног броја варијанти биотичких система, онда је у 
термину богатство укључен и комплемент сиромаштво (оскудност). 
Живописањем један једини биотички систем пролази кроз слијед 
(различитих) стања која дају унутарсистемско богатство.

Показатељи богатства
Број варијанти је једна одредница богатства. Друга је заступљеност 

– учесталост варијанти. Број сваке од варијанти утиче на богатство 
што је дато и сагледава се изразима за количину информације или 
за мјеру ентропије (Shannon 1948, Shannon & Weaver 1949), али и 
читавог низа других показатеља и мјера диверзитета (Whittaker 1962, 
1972, 1977, Pielou, 1966, 1974, 1975, 1977, Karadžić & Marinković, 2009). 
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Свеобухватан систем
Систем може да буде свеобухватан – један једини. Bios (у 

монофилетском схватању) је такав свеобухватан биотички систем, 
један једини, истовремено и таксон и синтаксон. Сва писања од 
његовог исходишта чине једну јединствену књигу, која се исписује у 
разгранавањима и завршавањима линија, у преплетањима и ткањима. 
Свеобухватан систем је инваријантан, односно са једном варијантом.

Множина система
Друга могућност је мноштво система. Множина истовремених 

или разновремених система може да се налази у подручју једне 
варијанте до много варијанти. Поновљена настајања, исписивања 
система, садржином – језиком и симболиком, код биотичких система 
проистичу из размножавања и комплексионо-композиционих 
обједињавања. Бројност – множина живих система је предуслов 
појаве варијанти, односно биоверзитета.

Синхроно, асинхроно и обједињено богатство варијанти
Богатство варијанти система се сагледава обично у временским 

пресјецима, синхроно богатство (стање богатства – „хоризонтално“ 
богатство), али и током времена асинхроно богатство (у линији – 
„вертикално“ богатство), или обједињено у пуном трајању биотичких 
система, обједињен (интегриран) број варијанти биотичких система. 

Нивои биоверзитета
Биоверзитет почива на модуларности (Pavlović 1993). Цјеловити 

биотички системи почињу са јединком, измјењивим (модуларним) 
елементом наредних нивоа биотичких система: популација, демоса, 
таксона и синтаксона (нивоа: таксоцена, биоценоза и биота). Нижи 
ниво биотичког система је модуларан у вишим нивоима биоверзитета. 
Замјењују се или смјењују се: јединке у популацији, демосу, таксону 
и синтаксону; популације у демосу, таксону и синтаксону; демоси у 
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таксону и синтаксону; таксони у синтаксону. Таксони и синтаксони 
као хијерархијски системи такође обухватају модуларност нижих 
нивоа у вишим нивоима. Замјена или смјена модула не ствара нужно 
нову верзију вишег система.

Хијерархије биоверзитета, поред оваквих општих, поједноставље-
них израза, имају своја наизглед имагинарна поља, која су реално 
повезана са трајањем система. Различита трајања живота јединки, 
дисперзиони типови јединки, доводе до тога да популације, демоси, 
ценоси,... представљају измјењиве системе, око на пр. хиљадугодишње 
јединке. Слично је са реликтним демосом (пр. живих фосила) којима 
су током времена модуларне биоценозе. 

Јединка уникатан или поновљив систем
Јединка је јединствен уникатан систем. Биотичка садржина јединки 

има различите оквире поновљивости које су одређујуће у нивоима 
биоверзитета. Оквир поновљивости је најшири у предачко-потомачким 
мрежама до нивоа популације. Оквир поновљивости одржава се или 
мијења унутар демоса, исти је или ужи кроз хијерархије таксона од 
врсте до царства и живог свијета као уникатног таксона – Bios-а. 

Поновљивост веза заједничког живљења – ценотичка 
обједињавања
Оквир поновљивости веза заједничког живљења, из садржина 

ценотичких обједињавања, који успоставља хијерархије синтаксона, 
такође би требало да се сужава (да осцилује или се неправилно 
мијења) у биоценотичкој хијерархији или хијерархији биота 
закључно поново са најкрупнијим нивоом (синтаксоном и биотом) 
живим свијетом – Bios-ом.

Популација и демос
Популација је пресјек стања демоса. Демос је систем са дужим 

трајањем од популације. Демос је скуп смјењујућих – сукцесивних, 
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али могуће и више синхроних популација. Сукцесивне популације 
у продужецима у цијелости садрже везе предачко потомачке, 
међугенерацијске везе јединки. Свака јединка је потомак неког 
родитеља. Синхроне популације директно се везују (али не 
свеобухватно) репродуктивним везама: међупопулационо зависно 
од миграција, а унутар популације зависно од система репродукције. 
Демос је елеменат таксона. У оквирима таксона, везе су предачко-
потомачке.

Инволуција биоверзитета – верзитети испод нивоа јединке
Инволуција биоверзитетa обухвата прелазак, унутар множине 

варијанти индивидуалних система било ког нивоа, на субиндивидуалне 
нивое – субсистеме који су компонента структура и континуитета 
система од нивоа јединке до Bios-а. Широко постулирање таквих 
верзитета могло би да се односи на свјетове субсистема носиоца 
информација, унутар (или изван) биотичких система: прионидни-, 
РНК-, ДНК-,..., -свјетови; системи континуитета гена, хромозомских 
јединица (одсјечака), органела... (Pavlović 1993).

Овакво гледање на однос индивидуалних и субиндивидуалних 
система је из садашњег временског пресјека, од јаснијег ка мање 
спознатом, али могуће и из нестанака и поновљених настанака 
биотичких система. Иначе из хемијске и биохемијске (пребиотичке 
и биотичке) еволуције система, молекуларни, макромолекуларни и 
комплексни структурално-функционални системи који су укључени у 
настанак праћелија, представљају старије исходишне системе и такође 
системе који продужују трајање својих варијантности (верзитета) и 
унутар и изван јединке и потомака или потомачких линија. Верзитети 
молекуларних и биотичких система, у својим трајањима и по својим 
оквирима, међусобно су по својим садржинама укључни, а такође 
и обухватни системи (Pavlović & Pavlović 1986, Pavlović 1990, 1993), 
и у смислу «себичног гена» (Dawkins 1976) и у устаљеном схватању 
односа тих система. Термин инволуција биоверзитета не обухвата 
такво проширено схватање. Појава и успостављање биоверзитета 
доприноси убрзању и развоју верзитете укључених система 
молекуларних, субцелуларних и субиндивидуалних нивоа. 
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Концепт метагеномике, на примјеру Хуманог микробиомског 

пројекта (ХМП) уводи проучавања генома на ценотичком нивоy, 
конкретно свих представника микрорганизама који живе у људском 
тијелу (Turnbaugh et al. 2007). Ти микрорганизми, током еволуције, 
условили су присуство или отсуство одређених гена и довели до 
комплементарности генома различитих таксона куји учествују у 
укупности процеса који се одвијају током заједничког постојања. 
Тако успостављање и развој макромолекуларних верзитета генома 
обухвата и одвија се у множини, систему: јединки, популација, демоса 
и ценоса, који имaју своје биоверзитете.

Еконверзитет
Биоверзитет у склопу језгара екона представља дио верзитета 

екона (Pavlović 1988, 1990b), заједно са додатним дијеловима верзитета 
окружења, те верзитета успостављених веза (по начину и садржини) 
биотичких система (језгара) са окружењима, сачињава еконверзитет. 
Еконверзитет је скуп верзитета језгра, окружења и веза којима се 
интегрише екон. 

У онтоекон верзитету који је интеграл свих веза једног онтоса (бића, 
јединке која је језгро онтоекона) са њеним окружењима, произилази 
да је то једна верзија система у којој су током живота остварене 
везе са коначним скупом неживих и живих система који су његово 
окружење или дио његове унутрашњости. Али онтоекон пролази 
различите верзије стања и јединке која је језгро и њених окружења, 
као и успостављених веза међу њима. Тако постоје различите верзије 
стања јединке и окружења која сачињавају онтоекон.

У демоекону језгро је демос (народ) и он успоставља везе са живим 
и неживим системима окружењима током цјелокупног постојања 
демоса. У то су укључени биоверзитети онтоса и популација унутар 
демоса, те из окружења: верзитети неживих система, верзитети (етапе 
верзитета) других популација, демоса, ценоса, односно верзитети или 
етапе верзитета демоекона и ценоекона окружења.

Верзитетима ценоекона, у уобичајеном схватању биодиверзитета 
посвећује се посебна пажња односно то би одговарало сагледавању 
богатства екосистема, а у концепцији екона то би били временски 
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пресјеци, богатство серија синхроних ценоекона. Биотско 
језгро ценоекона је ценос – заједница у свом укупном трајању. 
Најобухватнији ниво ценоеконског обједињавања садржан је у екону 
који је Зис назвао биосфера, a Вернадски конципира кључне основе 
планетарне функционалности тог система (Süss 1875, Vernadskiy, 1926, 
1929, 1960). Језгро таквог ценоекона је заједница свих бића током 
континуитета живота на Земљи. Ценоеконско обједињавање, поред 
ценозе као живог језгра (свеукупности живог) у унутрашњости тог 
екона, садржи абиотичко окружење. Према спољашњости ценоекон 
се сусреће са верзитетима других ценоекона или абиотичких 
система који га ограничавају. Ценоекони имају своје сингенезе које 
успостављају хијерархије кроз исходишне и настављајуће верзитете 
обједињавања. За разлику од ценоекона у којима су сродничка 
(предачко-потомачка) обједињавања само мали дио садржине екона, 
друга група екона обухвата садржине у којима су доминирајућа 
филогенетска предачко-потомачка одређења обједињавања. Језгро 
таквих обједињавања је таксон (у свом пуном трајању) који опстајући 
у окружењима твори таксоекон (Pavlović 2002, Павловић & Павловић 
2008). Таксоекони обухватају хијерархије које су обухватности 
(продужетак и проширење) демоекона. То су екони врсте, рода, 
породице, реда, разреда, филума, краљевства, царства, домене и живог 
свијета. Таксоекон чије је језгор Bios – живи свијет назван је биоекон 
(у схватању монофилетског непрекинутог постојања живота) он је 
уникатан и сингуларан са уникатним ценоеконом биосфером.

ПИТАЊА (КО)ИНЦИДЕНЦИЈА БИО(ДИ)ВЕРЗИТЕТА 
РАЗЛИЧИТИХ НИВОА

(Ко)инциденције богатства биома и унутарбиомских 
система
Кључна питања се односе на поријекло богатства, од теорија о 

центрима стварања (по креационистичким схватањима), или центара 
настанка кроз брзе или споре специјације, до супротних теорија о 
досељавању и успостављању различитих комплексија: комбинација, 
пермутација и варијација (са или без понављања чланова). Који чиниоци, 
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који процеси, појединачно или у комбинацијама, коинцидирају или 
се могу узети у обзир при објашњавању биогеографских разлика 
богатстава и састава биота, таксона, синтаксона и ценоекона биома и 
нижих јединица биогеографких обједињавања?

Tропскe кишнe шумe
Зашто се у биоценозама тропских кишних шума са већом 

учесталошћу налази пар јединки различитих врста него пар јединки 
исте врсте? Да ли је богатство становничко или досељеничко? На 
основу досадашњег познавања, специјско и таксонско богатство 
овог биома је изразито високо, а сваке године се описују нове 
врсте. Остали нивои богатства нису довољно инвентарисани, нити 
систематизовани.

Осцилације Земљине осе, односно помјерање екватора, смјене 
периода гомилања леда на планети са периодом његовог отопљавања 
(Milankovitch 1941, Moffatt 2004, Owen & Hanley 2004), доводе до 
промјене масе, и положаја опстајућих екона (унутар животних 
циклуса мора и океана, копна и копнених вода), до смањења или 
повећања разлика биома.

Мисли се да је описано 2 милиона врста биљака од тога 270000 
васкуларних врста. Вјероватно је највећа пропорција познатих 
цвјетница од очекиваних укупно 320000, а узима се да је описано 
мање од 5% врста микрорганизама (Schulze et al. 2005). Тропске шуме 
садрже највећи скуп познатих врста виших биљака, тако у шумама 
Јужне Америке број врста дрвећа достиже 250 на површини од 0,1 
хектара (Gentry 1988). На већини станишта је између 100 и 200 врста 
на хектар, или највеће специјско богатство износи чак 235 или 267 
врста међу 500 стабала дрвећа, а најниже 50 врста међу 500 стабала 
(Gentry 1988, Medina 2007, Pugnaire & Valladares 2007). 

Највећа досада забиљежена густина врста износи 365 врста на 1000 
м2 за тропске шуме (Gentry & Dodson 1987). Разноврсност низијских 
тропских шума на локалној скали може да превазилази разноврсност 
вантропских шума на континенталним скалама: 1175 врста на 0,5 км2 
диптерокарпне шуме на Борнеу (LaFrankie 1996), а 1166 врста дрвећа 
на 4,2х106 км2 шума умјерене зоне (заједно) Европе, Сјеверне Америке 
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и Азије (Latham & Ricklefs 1993, Wright 2007). У тропским кишним 
шумама дрвеће представља само 25% биљних врста цвјетница, а 
у тропима је 65% свих врста цвјетница, 92% папрати и 75% врста 
маховина (Prance 1977, Wright 2007). 

Коинциденције богатства биота на подручјима оточја
Да ли је богатство биота океанских архипелага резултат 

специјација или дисперзионо-комбинационих процеса? Зашто на 
Хавајском оточју коиндицира богатство ендема, богатство биота, са 
инверзионим полиморфизмом хромозома? Да ли односи богатстава: 
тропи-полови, равнице-планине, превлаке-широки спојеви, 
подједнако доводе до смјена биверзитата и еконверзитета?

Камбријско богатство живота
Да ли је изненадано Камбријско богатство живота досељеничко? 

Савремени приступи (Zhuravlev & Riding 2001, 2001а) разматрају 
јединствену епизоду развоја Камбријских мариних биота, појаве и 
радијације доминантних чланова Brachiopoda, Cnidaria, Coeloscleri-
tophora (Mollusca), Cyanobacteria, калцифицираних алги, Echinoder-
mata, Hyolitha (Mollusca), Lobopoda (Articulata), Mollusca, Spongia, Ste-
nothecoida, Trilobita, нетрилобитних Arthropoda, као и других честих 
група Acritarch-а (фитопланктонти Протерозоика), Chaetognatha, 
Hemichordata, Conodonta-Chordata, различитих црва, а и минорних 
проблематичних група животиња. Камбријска радијација фауне 
тврдог дна повезује се са проширењем тих станишта услед преласка 
из арагонитне у калцитну епоху мора (Rozhnov 2001).

Алтернатива потпуном развоју живота на Земљи је његово 
обогаћивање досељеницима из свемира. Потребна су објашњења 
начина великих колизија Земље са другим тиjелима без стерилизације. 

Мала разлика садржаја изотопа силикатних минерала Земље и 
Мјесеца упућују да је постојала широка скала изотопске еквилибрације 
током «великог судара» којим је створен Мјесец, када је Марсових-
размјера тијело колидирало са Земљом (Georg et al. 2007). Планете 
почињу да се сливају прије 4,56 милијарди година (Asphaug 2000). 
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Симулације судара тијела од 6000-тона са милијарду-тона Касталије 
брзином 5 километара у секунди показале су да би се ослободило 17 
килотона енергије (еквивалентно експлозији над Хирошимом) услед 
чега би Касталија била разбијена, док би ударајуће тијело испарило 
у милисекунди заједно са еквивалентном масом Касталије. Улазни 
моменти у симулацијама могу да дају различите исходе. Такође се 
наводи да слично космичком билијару, сфере могу да се успорено 
дотакну, те да се одвоје, услијед фрикционих сила и ослобођене 
енергије, (Asphaug 2000, Asphaug et al. 2006).

Посљедње стерилизације (услијед колизија) вјероватно су се десиле 
између 4,4 и 4,0 милијарди година у прошлости, а да је живот послије 
тога био широко распрострањен на Земљи прије 3,5 милијарди 
година, односно да је егзистирао прије 3,85 милијарди година. Према 
томе, сигурни услови за живот (послије такве колизије) успоставили 
су се након пола милијарде година, а могуће и послије 100 милиона 
до 200 милиона година, када је настао изворни облик стабла живота 
(Jakosky 1998).

Као у Волтеровом Путу на Мјесец, Водено тијело се еластично 
спојило са Земљом. Једна резултанта је асиметрчан распоред океана 
на једној страни и јединствено копно. Резултанта је и Мјесец пратилац 
Земље. У таквим обједињавањима вода са својим аномалијама, при 
промјенама агрегатних стања, успоставља услове еластичности 
судара и обезбјеђује термичке скокове у обједињаваним тјелима. 

То је слично схватањима о постанку пребиотских органских 
молекула у условима циркулирања воде уз вулкане на великим 
дубинама, при чему се вода прегријава и затим нагло хлади омогућујући 
синтезу органских молекула (Jakosky 1998). Управо протегнута серија 
стерилизујућих и еластичних обједињавања маса у Земљу могла је (1) 
да иницира пребиотичку и биотичку фазу, али и (2) да обједињује 
облике живота тијела на којима је он већ постојао. У трагањима за 
планетама изван Сунчевог система стекле су се представе и о таквим 
облицима оформљивања планета (Marcy & Butler 1998, Asphaug 2000, 
Asphaug et al. 2006).

Бар прве двије од три Пангеје, прва названа Родиниа прије 
750 милиона година и друга кратког трајања Вендијска, односно 
Прекамбријска, названа Паноција – почиње да се цијепа прије 580 
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милиона година (Smith 2001), могле су да буду повезане са напајањима 
Земље водом са сусретаних тијела. Томе у прилог иду представе о 
депозицији седимента, трансгресији, порасту стопе ерозије (Brasier & 
Lindsay 2001).

Монофилетско или полифилетско поријекло богатства 
живота
Питање монофилетског или полифилетског поријекла живота 

своди се на то да ли је био један настанак или више? У већини схватања 
полази се од монофилетског поријекла, што се подразумијева и 
у једном имену таксона Bios – живи свијет (на Земљи). Оправдање 
таквог полазишта да сав биоверзитет на Земљи потиче од заједничког 
исходишног демоса доказује се и заједничким карактеристикама, од 
молекуларног нивоа, преко процеса метаболизма њихове регулације 
и преноса информација, до ћелијске грађе.

У новије вријеме далекосежни закључци о везама постојећих 
биоверзитета извлаче се на основу проучавања генома. Примјера 
има много. Проучавање цјелокупног генома врсте Trichoplax adhae-
rens указала су да је то „живи фосил“ повезан са Прекамбријским 
заједничким претком филума Placozoa са филумом Cnidaria и 
исходишним филумима Bilateria (Srivastava et al. 2008). Закључено 
је да геном садашњих Placozoa показује изненађујуће високу 
комплексност која нема јасног израза у њиховој примитивној грађи 
и једноставном животном циклусу. На основу комплексности одлика 
живота закључује се о јединствености уникатности појава кључних 
садржина те комплексности које се даље одржавају само процесима 
репродукције. Комплексност свјетова молекула у неживој природи 
садржана је у могућностима атома да улазе у такве комплексе при 
различитим стањима окружења.

Други примјер је становиште да све митохондријалне еукариоте имају 
митохондрије које воде поријекло од алфа-протеобактеријума, као и да 
сви хлоропласти фотосинтетских еукариота воде поријекло од једне 
једине врсте цијанобактерија (Doolittle 2000). Са ендосимбионтском 
теоријом измијењена су становишта о иреверзибилним разгранавањима 
стабла живота, из чега је проистекло да и у самим почецима живота 
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постоје верзије (верзитети). Анцестор није јединка или линија јединки, 
он је заједништво – конгломерат различитих примитивних ћелија које 
су еволуирале заједно, а затим се раздијелиле у три линије: бактерија, 
археа и еукариота (Woese 1998, Doolittle 2000). Прабиоверзитет – 
анцесторверзитет је исходиште у коме је репродукција са грешкама 
и не одржава линије, али у маси постоји поновљивост верзија. 
Поновљиви су и посебни услови успостављања комплексности 
молекула и макромолекула које би водиле ка животу. Молекулверзитет 
је основа свјетова молекула, а претходница анцестроверзитета у коме се 
успоставља повезивање молекула препознавањем каналишу јединства 
ка успостављању врста линија и основа монофилетских стабала или 
полифилетских преплитања.

Иако се износе широке документације разраде приступа на 
бази ендосимбионтске теорије, као што је постајање савремених 
амитохондријалних еукариота – археозоа, које би представљале и 
садашње трајање облика, насталих прије укључивања прокариоте 
која ће да постане митохондрија у еукариотској ћелији, износи 
се становиште да код савремених испитаних археозоа постоје 
вестигијалне митохондрије. То је узето као аргумент за одбацивање 
хипотезе да модерне археозое нису никад посједовале митохондрије, 
односно да су све савремене еукариоте еволуирале од анцестора 
који је посједовао митохондрије. Такође се одбацује хипотеза да је 
протоеукариотски домаћин успио да опсједне митохондријалног 
анцестора, са образложењем да се у еукариота и археа налазе исти 
гени, те је депозиционирани протеукариотски домаћин замијењен 
археом (Poole & Penny 2007).

Разноврсност таксона Arthropoda
Зашто је (у оквиру одговарајућих нивоа таксона Bios-а) највећа 

разноврсност: филума Arthropoda, класе Insecta, реда Coleoptera, 
фамилије Curculionidae? 

Инсекти се сматрају најуспјешнијим таксоном на Земљи, на основу 
описаног броја врста које сада живе. Такав закључак се даје и на основу 
установљених више од 1200 фамилија у прошлости, иако заузимају 
тек 11% времена трајања живота на Земљи (Grimaldi & Engel 2005, 
Jarzembowski 2005). 
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Разноврсност Arthropoda има различита коинциденције унутар 
таксона са временом њихове појаве и трајањем (Manton 1969): 
Камбријум – Trilobitomorpha (до Перма), Chelicerata (до Рецента) и 
Crustacea (до Рецента); Силур – Myriapoda (до Рецента); Карбон – 
Hexapoda – Insecta (до Рецента). Превага разноврсности коинцидира 
са адаптацијама на терестричне екосистеме и ваздушну животну 
средину у поређењу са морским екосистемима и воденом животном 
средином. Ово није универзално за припадајуће таксоне.

Укупно знање о врстама и о њиховом разграничавању повезано је 
са људским могућностима и интересима: боље се познају врсте које се 
разликују човјековим перецепционим могућуностима и налазе се у 
њему доступним просторима. Човјек недовољно познаје врсте изван 
простора свог живљења. Међутим, коинциденција највећег богатства 
фамилија у групама које су оставиле фосилне остатке иде у прилог 
тачности податка о највишој позицији разноврсности набројаних 
таксона.

Mогућа објашњења (ко)инциденција овако високих нивоа 
специјских богатстава класе Insecta, а на рачун тога и филума Ar-
thropoda, јесу инерције фактора унутар водене у односу на ваздушну 
животну средину и, повезано са тим, усклађивања инволуционих 
верзитета, биоверзитета и еконверзитета који резултирају 
специјацијом и одржањем богатства, те њиховом размјеном и 
комбиновањем у трајању. Посебне везе специјског диверзитета 
инсеката и биљака проистичу из сукцесија у краћим и дужим 
трајањима те улогом инсеката у секундарној продукцији биоценоза, 
полинацији и декомпозицији органских материја у биотопима 
(Schowalter 2006, Ødegaard 2000).

Разноврсност трофичких нивоа
Зашто је разноврсност конзумената већа од разноврсности 

продуцената? Да ли је разноврсност редуцената мања од разноврсности 
конзумената? Разноврсност афототрофних примарних продуцената 
на основу постојећих знања је мања од фототрофних примарних 
продуцената. Слично је и са разноврсношћу редуцената у односу на 
конзументе.
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У односу на 2 милиона врста биљака и мање од 5% описаних врста 
микрорганизама од укупно процијењених 10 милиона постојећих 
врста живих бића (Schulze et al. 2005), нешто ниже процјене наводе 
се за богатство врста по групама (Wilson 1992): биљке 275300, 
хордата 42300, инсекти 751000, остале артроподе 123400, остали 
бескичмењаци 106300, протоза 30800, гљива 69000, бактерија и 
вируса 5800. Међу врстама животиња којих има највише доминирају 
конзументи (укључујући и протозое). Паразити такође већином 
се могу да смјесте у конзументски ниво, тако да преостаје мањи 
број врста животиња које су редуценти и заједно са преосталим 
бактеријама и гљивама заостају по богатству познатих врста сасвим 
извјесно за конзументима. Велико специјско богатство инсеката и 
артропода могло би да се повеже са ограниченим димензијама тијела 
на примјер када се упореди са главоношцима или са кичмењацима, 
али је обрнуто у поређењу са протозоама или при поређењу броја 
врста гљива са бројем врста бактерија. Мали број доминантних маса 
основних органских супстанци које разграђују редуценти могуће је да 
коинцидира са њиховом малом разноврсности док верзитет грађевних 
компоненти које у исхрани користе конзументи коинцидира са већим 
њиховим специјским богатством.

Позитивне везе између специјског богатства и функционалности 
екосистема установљене су у трофичким нивоима примарних 
продуцената, конзумента и разлагача (Begon et al. 2006). Специјско 
богатство се повезује и са примарном продукцијом њеном 
стабилношћу и ефикасношћу током краћег или дужег времена 
(Heywood & Watson 1995). Посебан облик специјцког – ценотичког 
и еконског верзитета се односи на животне комплексе око једне 
јединке, јединки популације, демоса или таксоцена. Тако се истиче 
да људска јединка садржи више ћелија микрорганизама него ћелија 
властитог тијела (Turnbaugh et al. 2007). Облици функционалности, 
препокривања и искључивања и одржавања еколошких еквивалената 
доводе до успостављања попуњености капацитета специјског 
верзитета. Испитивања броја врста Arthropoda у тропском дрвећу 
показала су присуство 682 хербиворне врсте, 296 предаторских, 
69 фунгиворних и 96 врста стрвинара припадника реда Coleopte-
ra унутар 19 јединки дрвећа. Из тога је израчунато да на хектару 
долази 12448 врста тврдокрилаца који представљају 40% Arthropoda 
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или 31120 врста по хектару што је 2/3 укупне фауне 41389 врста по 
хектару, из чега је процијењено да у тропима има укупно 30 милиона 
врста Arthropoda (Erwin, 1982).

Разноврсност биота копнених вода
Да ли разноврсност фауне копнених вода коинцидира са 

сиромаштвом макрофита и ради великих морских (цунами) таласа? 
Унутар свих крупнијих таксона може се очекивати да обогаћивање 
лимнофауне буде резултат цунами таласа. Поред протозоа које имају 
и друге облике дисперзионих могућности, дисперзија врста из мора 
може да се очекује међу припадницима Plathelmintes посебно Turbella-
ria, Rotatoria, Mollusca, Annelida, Tardigrada, Crustacea. Распршивање 
морских фауна користи се при објашњавању високе разноврсности 
Crustacea, Amphipoda Кариба и Динарског крша (Alvarez et al. 1980, 
1983, Sket 1999, Pavlović 2002). Постоје могућности да је при томе 
остваривано и богаћење фана мора и океана.

Број хромозома у гарнитури
Зашто је мала варијација броја хромозома у гарнитури унутар 

старог таксона четинара? Да ли полиплоидија у рубним зонама 
коинцидира са еколошким факторима? Адаптивне групе цвјетница 
Балканског полуострва са максималном разноврсношћу, унутар 
сваког еколошког фактора (полускио-хелиофите, мезотермне биљке, 
субксерофите, неутрофилне и олиготрофно-мезотрофне биљке), 
потпуније покривају шире подручје дистрибуције 2n, имају модално 
2n=16, или 2n=14. Са смањењем разноврсности адаптивне групе 
смањује се број варијанти, сужава подручје и у већини случајева 
повећава модално 2n (Павловић, Павловић, Мршић 2008). 

Зашто је број хромозома у гарнитури код сисара становника 
водене средине мањи него код становника ваздушне средине? 
Сисари у адаптивној радијацији у водену средину остварили су 
мању варијацију диплоидног броја са мањим 2n, него у адаптивној 
радијацији у екосистемима ваздушне средине (Pavlović 1990, 1990a, 
1993, Pavlović & Pavlović 1999).
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Константан – промјенљив број ћелија
Зашто се константан – промјенљив број ћелија јавља код припадника 

несродних филума? Први ниво ћелијске константности је једноћелијско 
стање јединке. То је полазно стање биоверзитета. Карактеристично је 
за предачко-потомачки веома удаљене групе са различитим стањем 
садшњег биоверзитета нивоа таксона. Са једне стране то је због слабе 
изучености, а са друге стране због проблематичности примјене било 
које од концепција врсте унутар неких припадника прокариотских 
и еукариотских једноћелијских систематских група. Једноћелијско 
стање код ових бића је трајније, а привремено двоћелијско (рјеђе 
вишећелијско) стање се успоставља током размножавања (бинарне 
или мултипле диобе). Међу овим групама постоје и вишећелијски 
колонијални облици у којима се потомачке јединке на различите 
начине држе у заједничкој неправилној маси, различитим правилним 
облицима, или талусима. Унутар ових група таксона, и међу 
прокариотама и међу еукариотама, крајњи константан или различит 
број ћелија у колонији спада у карактеристике таксона. Вишћелијско 
стање јединке повезује се са еукариотама међу којима постоје филуми 
са константним (малим) бројем ћелија. Међу метазоама то су филуми 
Mesozoa и Pseudocoelomata, те филум Tardigrada, које карактерише 
мала разноврсност (изузимајући филум Nematoda и Rotatoria). 
Сматра се да су мезозое и псеудоцеломате припадници старих фауна, 
док се филум Tardigrada јавља касније на филогенетском стаблу Meta-
zoa – Animalia. Припадници Pseudocoelomata и Tardigrada су могући 
представници досељеника из космичких простора, првенствено на 
основу њихових отпорних стадијума који подносе широке оквире 
варирања температуре и исушивања. 

Могућности, унутар биоверзитета ћелијске константности 
или неодређености броја ћелија (у колонији) у јединки, биле би 
да су посебне предачко-потомачке за поједина рјешења (одвојене 
линије), или да се та одређења могу да напусте и поново успоставе у 
филогенетским гранама таксона. 

Међу таксонима који се принципијелно сматрају једноћелијским 
веће је богатство врста са једноћелијским јединкама него колонијалних, 
а међу онима који формирају колоније већа је заступљеност врста код 
којих број ћелија у колонији није константан.
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Еколошке нише и животне форме
Зашто се јављају различите варијантности еколошких ниша, и 

зашто се понављају еколошке нише у различитим таксонима? Зашто 
постоје разлике биоверзитета и еконверзитета за различите животне 
форме? Различите врсте посједују различите функције, те проучавања 
фокусирана на изоловано индивидуалне процесе екосистема 
потцјењују нивое биодиверзитета потребне за остваривање 
мултифункционалности екосистема, односно да у оквиру специјског 
диверзитета биоценозе постоје редундантне врсте (Hector & Bagchi 
2007). Понављање еколошких ниша узима се као основа у објашњавању 
богатства врста у тропским подручјима. Посебно мјесто у томе имају 
врсте специјалисти у односу на врсте генералисте како у погледу 
еколошке нише тако и у односу на станишта или животну форму што 
је показано у анализи лимнофауне Европе (Pavlović 2002).

Комплексни ценоекони
Да ли комплексни екони производе или сакупљају различите 

варијанте унутар живог свијета? Корални гребени са својим 
богатствима јединки, демоса, таксона, и одговарајућих екона у дугом 
постојању њихове ценоеконске посебности представљају атрактанте и 
организирајуће центре верзитета веза и трајања. Подморска станишта 
око вулкана поред несагледаних улога у постанцима (вишекратним) 
живота и његове разноврсности... посебно су имали улогу током 
потпуних глацијација, када су цјелокупне површине океана биле 
оковане дебелим ледом (Allen et al. 2005).

Квантитет диверзитета живог свијета дубоких мора изједначује 
се са оним у тропским кишним шумама (Schrope 2007). Заједнице 
дубокоморског бентоса пружају највеће изазове за разумијевање 
биодиверзитета планете. Парадоксално богатство ових биоценоза 
објашњава се варијацијама фактора, у оквиру чега се истиче низак 
продуктивитет, који спречава раст бројности појединачне врсте до 
нивоа који би искључивао компетиторе (Koslow 2007).
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