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Специјација

Реч латинског порекла (lat. species) значи врста.

- Специјација је процес стварања нових врста

- Процес подразумева настанак нових врста при 
повећаној учесталости репродуктивних 
контакта у једној врсти

- У врстама у којима је међусобне репродуктивне 
везе чешће него код припадника осталих врста

- Постоје две основне врсте специјације 



Филетичка специјација

• Једносмерна еволуциона трансформација врсте

• Постепено мењање, еволуирање јединке у нову 
врсту

• Врста А → Врста Б → Врста Ц итд. 

• Овај начин настанка врста се подразумева само за 
оне врсте које се састоје од једне популације



Дивергентна специјација 

- Према теоријама дивергентне специјације бескрајна 
разноврсност врста на планети је могла настати само приликом 
једног непрекидног процеса дивергентне еволуције, у којој се 
из једне врсте развијало безброј других

- Врста А → Врсте Б & Ц → Врсте Г Д Ф Е итд.

- На тај начин стално долази до увећања броја филогенетских 
линија, што представља настанак нових врста



Апомиктична специјација 

• Карактеристична за организме који се бесполно 
размножавају, партеногенеза, самооплоћење, вегетативно 
размножавање

• Свака промена наследног материјала једне јединке се 
преноси на следеће генерације, које се могу рашчланити на 
нове облике, а убрзо може доћи и до настајања нових врста

• Јавља се код бактерија, гљива и других...



Полиплодија 

• Полиплодија је процес удвостручавања броја хромозома 

• Разликујемо два типа полиплоида различитог значаја

• Аутополиплоиди и Амфиплоиди 

• Карактеристични су за настанак нових врста и механизма 
у биљном свету



Специјација путем хибридизације врста

• Подразумева настанак врста укрштањем већ постојећих 
врста и формирању нових

• Постоје мало примера насталих врста на овај начин

• Нпр. Коњ и Магарац = Мазга или Мула

• Потомство је увек стерилно



Географска Специјација/Алопатричка 

• Код ове специјације у спречавању протока гена главну улогу 
има географска баријера

• Различити покрети у природи доводе до раздвајања 
популације

• Изоловане јединке прилагођавају се условима у 
различитим срединама, у самом процесу важну улогу има  
природна селекција

• Мутације и случајне промене доводе до тога да популације 
временом постају све различитије по својој генетичкој 
структури





Симаптричка специјација

• Лат – Sym patriа = Домовина 

• Означава постанак нових врста без географске изолације 

• Теорија говори како од једне хомогене популације настаје 
полиморфна популација, чије се групе јединки даљом 
дивергенцијом претварају у симпатричке врсте



Парапатричка специјација 

• Долази до дивергенције упркос томе што нема физичких 
баријера које би спречиле проток гена

• Минималан је контакт зона између популација, која 
представља разлог неједнаке дистрибуције или 
различитог понашања што доводи до смањеног протока 
гена и до појаве диморфизма
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