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Inom systematisk biologi kartlägger man släktskapsförhållanden mellan olika arter. Den vanligaste 
metoden för att illustrera dessa släktskapsförhållanden är träddiagram. I ett fylogenetiskt 
träddiagram så hamnar de mest närbesläktade arterna som “löv” på en och samma gren. Grupper av 
besläktade arter kallas klader. Förgreningar i trädet kan vara mer eller mindre markanta. 
Förgreningarna är av intresse då de representerar en tid i historien då en föräldraart av någon 
anledning delas upp och blir två olika arter. Bakgrunden till denna artbildning kan vara av olika 
slag. Ibland kan orsaken vara geografiska eller geologisk. Två populationer av samma art kan 
exempelvis få sämre kontaktmöjligheter om det mellan dem uppstiger en bergskedja genom 
kontinentalplattornas rörelser. Ett annat exempel kan vara att populationer ar en art har hamnat på 
olika landmassor som idag skiljs av stora havsområden. Efter en längre tid utan korsbefruktning blir 
populationerna så olika att man kan beskriva dem som nya arter. 
 
I detta examensarbete har jag utvecklat ett program som kombinerar fylogenetiska släktträd med 
utbredningskartor för de arter som ingår i trädet (fylogeografi). Genom att klicka på en klad i trädet 
så färgläggs dess geografiska utbredning på en kartbild. Om man därefter klickar på en annan klad i 
trädet så illustreras dess utbredningsområde med en annan färg. Med denna metod blir det väldigt 
enkelt att utforska hur de olika arterna och kladerna av arter fördelas geografiskt. Man kan få en 
indikation på om artbildningen även har haft en geografisk dimension. 
 
En finess med programmet är att informationen som ligger som grund för utbredningskartorna 
hämtas automatiskt från olika databaser via Internet. Det enda som behövs för att utföra en analys är 
ett träddiagram. Artnamn har oftast flera olika synonymer. För att analysen skall bli rättvisande 
hämtar programmet automatiskt synonymer till de artnamn som finns i träddiagrammet. Det är 
enkelt att utöka programmet med flera nya datakällor för både utbrednings såväl som synonymdata. 
 
Tekniskt sett fungerar programmet väl. Det största problemet för analysernas kvalitet är brister hos 
datakällorna. Det är främst bristen av information från stora delar av världen, exempelvis Ryssland, 
Afrika, Sydamerika och Asien. Felaktiga koordinater och felidentifierade observationer ger endast 
mindre skevheter i analysen. Förhoppningsvis kommer allt fler områden att täckas av datakällorna i 
framtiden. 
 
En målsättning med arbetet var att en systematiker utan expertkunskap inom geografiska 
programvaror skulle kunna utföra analysen. För att ytterligare underlätta analysen så är programmet 
även konstruerat så att det fungerar i en vanlig webbläsare utan någon extra programinstallation. 
Programmet är utvecklat med öppen källkod där programkod och dokumentation finns fritt 
tillgängligt på Internet. 
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