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Enhjärtbladiga växter
(liljor, orkidéer, palmer,

gräs, m.fl.)

Spindeldjur

Magnoliaväxter

Näckrosväxter

Barrträd

Mossor

Lummerväxter

Grönalger

Rödalger

Slemsvampar

Eubakterier
Lungfiskar

Däggdjur

Groddjur

Ödlor, ormar

Fåglar

Krokodiler, 
alligatorer

Kitinsvampar
(”vanliga svampar”)

Rundmaskar

Plattmaskar

Dagsländor

Trollsländor
Kräftdjur

Ormbunksväxter,
fräkenväxter

Skalbaggar, 
nätvingar, m.fl.

Arkéer

Tusenfotingar,
mångfotingarFjärilar, flugor, 

nattsländor,
steklar, m.fl.

Bäcksländor,
tvestjärtar, m.fl.

Hopprätvingar 
(t.ex. gräshoppor), 

m.fl.
Nässeldjur

(koralldjur, maneter,
m.fl.)

Egentliga 
tvåhjärtbladiga växter 
(de flesta blomväxter)

Löss, skinnbaggar
(t.ex. bärfisar),
bladlöss, m.fl.

Blötdjur 
(musslor, snäckdjur,

 bläckfiskar, m.fl.) Ringmaskar (dagg-
maskar, havsborst-
maskar, iglar, m.fl.)

Brunalger, kiselalger,
guldalger, dinofla-

gellater, ciliater, m.fl.

Strålfeniga fiskar
(egentliga ben-
fiskar, störar)

Tagghudingar
(sjöstjärnor, sjöborrar,

sjögurkor, m.fl.)

Broskfiskar
(hajar, rockor)

4 Fröväxter

5 Blomväxter

2 Gröna växter

3 Kärlväxter

1 Eukaryoter 
(organismer med cellkärna)

9 Ryggradsdjur

10 Fyrfotadjur

7 Leddjur

8 Insekter

Flercelliga djur6

Livets ursprung

Livets träd
Tree of Life

Att kartlägga Livets träd, släktskapen mellan alla organismer, 
är en strävan för forskare inom systematisk biologi.

Släktskapen presenteras i form av s.k. fylogenetiska träd. 
Grenarna motsvarar utvecklingslinjer, och grenarnas spetsar 
representerar arter eller grupper av organismer. Förgre-
ningspunkterna symboliserar en gemensam förfader för de 
utvecklingslinjer som utgår från punkten.

För att skapa ett fylogenetiskt träd krävs kunskap om organis-
mernas utseende och/eller en mängd genetisk information.

Bilden av livets utveckling ändras kontinuerligt allteftersom ny 
kunskap tas fram. 

To construct a complete tree of life — a diagram of the 
relationships between all organisms on earth — is the goal of 
scientists in the field of systematic biology.  

The relationships are presented in the form of so-called 
phylogenetic trees. The branches correspond to lines of 
evolutionary descent, and the tips of the branches represent 
species or groups of related organisms. The branch junctions 
symbolize common ancestors of the evolutionary lineages 
that develop from those points. 

Constructing a phylogenetic tree requires knowledge of 
anatomical features and/or a great deal of genetic information.

Our understanding of the evolution of life changes constantly 
as new knowledge is acquired.


