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BIOLOGIA EWOLUCYJNA I JEJ RELACJE Z EKOLOGIĄ I ETO LOGIĄ W WIEKU XX
POCZĄTEK

W pierwszych latach XX w. akceptacja dar
winowskiej teorii ewolucji ani nie była po
wszechna, ani też konsekwencje z niej wynika
jące nie były w pełni zrozumiałe. Mimo, że teorię
tę Karol Darwin sformułował kilkadziesiąt lat
wcześniej, upowszechnione w tym czasie odkry

Adam Łomnicki urodził sie w 1935 r. Pracował w
T atrzań sk im Parku Narodow ym , w Zakładzie
Ochrony Przyrody PAN, na długoterminowych sta
żach w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Szwecji.
Obecnie jest kierownikiem Zakładu Ekologii Popula
cyjnej Instytutu Nauk o Środowisku w Uniwersytecie
Jagiellońskim. Zajmował się, między innymi, ochro
ną przyrody Tatr, morfologią kozicy tatrzańskiej,

cia Grzegorza Mendla i poznanie mechanizmów
dziedziczenia cech ilościowych wydawały się
większości biologów niezgodne z darwinowską
teorią ewolucji. Wybitni genetycy z początku
wieku, tacy jak: Wilhelm Johannsen, William
Bateson i Thomas Morgan sądzili, że mendlowska teoria dziedziczenia jest dla darwino
wskiej teorii doboru naturalnego zabójcza
(S z a r s k i 1999). Wilhelm Johannsen, duński
botanik, który dał podwaliny pod teorię dziedzi
czenia cech ilościowych, stwierdził w roku
1909: „jest rzeczą zupełnie oczywistą, że gene
tyka pozbawiła podstaw Darwinowską teorię
doboru naturalnego”. Najwyraźniej ujął to
W. Bateson w 1913 r. pisząc: „przekształcenie
populacji przez drobne zmiany kierowane dobo
rem jest tak sprzeczne z faktami, że możemy
tylko podziwiać adwokacką zręczność, dzięki
której tłumaczenie to mogło przez pewien czas
uchodzić za możliwe do przyjęcia” (cyt. za S z a r s k i m 1999).
Z początkiem naszego wieku mamy zatem
do czynienia z sytuacją niejasną. Jedni badacze
akceptują darwinowską teorię ewolucji, inni ją
zdecydowanie odrzucają, a są także tacy biolo
dzy, którzy prowadząc różnego rodzaju szczegó
łowe badania, teorię ewolucji zupełnie ignorują
zbiorowiskami pająków i kosarzy ponad górną gra
nicą lasu, populacjami ślimaka winniczka, stułbi
słodkowodnej i chrząszczy trojszyków z rodzaju Tribolium, teoriami doboru grupowego, doboru krewniaczego, ewolucji układów zjadający i zjadany i cykli
drobnych gryzoni, epistemologicznymi aspektami
teorii ewolucji i sporem z kreacjonistami, a także
ekologicznymi konsekwencjami wewnątrzpopulacyjnej zmienności fenotypowej. Temu ostatniemu tema
towi poświęcona je s t jego książka „Population
Ecology of Individuals” (Princeton University Press
1988). W ostatnich latach badał konsekwencje
eksperymentalnej redukcji doboru naturalnego.
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uznając ją za rodzaj mętnej filozofii niegodnej
prawdziwego uczonego. Wydaje się, że ta niejas
ność powinna zniknąć, gdy w latach 20. i 30.
pojawiły się prace teoretyczne Ronalda A. Fishera, J.B.S. Haldane’a i Sewella Wrighta, sta
nowiące podstawę genetyki populacyjnej i wy
jaśniające relacje między genetyką a darwino
wską teorią ewolucji. Wspomniani autorzy na
pewno wywarli wpływ na swe otoczenie, szcze
gólnie dwaj pierwsi w Wielkiej Brytanii, ale był
to wpływ ograniczony. Rodzaj wiedzy reprezen
towany przez trzech twórców genetyki popula
cyjnej: R. Fishera, J. B. S. Haldane’a i S. Wrigh
ta, daleki był od wiedzy przeważającej większo
ści biologów. Autorzy ci wyprowadzali genetycz
ne właściwości populacji z mendlowskich reguł
dziedziczenia, posługując się w tym celu mate
matycznymi modelami. Pozwalało im to na po
kazanie jak i w jakim tempie przy bardzo rzad
kich mutacjach i nawet bardzo niewielkich róż
nicach w dostosowaniu poszczególnych genoty
pów zmienia się w populacji częstość genów.
Pozwala to też ocenić koszty wymiany alleli, trud
ności z eliminacją genów recesywnych i znaczenie
zjawisk losowych, czyli dryf genetyczny.
Aby zaakceptować i przyswoić sobie wiedzę
z zakresu genetyki populacyjnej trzeba mieć
nieco inne przygotowanie niż to, które tradycyj
nie dawano biologom. Nie opis barw, kształtów,
struktur morfologicznych i procesów fizjologicz
nych są tu potrzebne, ale znajomość rachunku
prawdopodobieństwa, zdolność pojmowania
matematycznych wyrażeń i równań, a jeśli nie
umiejętność matematycznego modelowania
procesów biologicznych, to przynajmniej rozu
mienia takich modeli. Jest rzeczą charaktery
styczną, że biolodzy nie mieli trudności ze zro
zumieniem i akceptacją ewolucji w oparciu o
dane paleontologiczne. Tu można się było
obejść bez matematycznych modeli, natomiast
wydaje się, że popularne było myślenie w kate
goriach modeli biologicznych. Czy wzrost drze
wa, pojawianie się na nim nowych odgałęzień i
obumieranie starych gałęzi nie jest bardziej
przemawiającym do przyrodnika opisem różni
cowania się i obumierania taksonów w procesie
ewolucji, aniżeli równania opisujące zmiany
częstości genów?
Trudno się dziwić tym biologom, którzy nie
znając genetyki populacyjnej uważali teorię
ewolucji za mętną filozofię, nieprzydatną w ba
daniach szczegółowych. Z niejasno rozumianej

teorii ewolucji wypływały różne fałszywe lub
niefalsyfikowalne stwierdzenia, na przykład ta
kie, że ewolucja jest procesem z założenia gene
rującym postęp. Jeszcze w czasie moich stu
diów spotykałem się ze zdaniem, że poszczegól
ne osobniki roślin i zwierząt starają się przeżyć
dla własnego dobra, natomiast reprodukują się
dla dobra gatunku. Przekonanie, że ewolucja
dąży do powstawanie i utrzymywania się cech
dobrych dla gatunków była powszechna tak
wśród biologów, jak i wykształconego ogółu, a
w audycjach telewizyjnych dochowała się do
naszych czasów.
To ostatnie przekonanie wydaje się zrozu
miałe, jeśli przyjmiemy taki obraz zmienności
wewnątrzgatunkowej jaki panował w biologii w
pierwszej połowie wieku. Dwa pospolite pojęcia:
„genotyp dziki” w genetyce i „okaz typowy dla
gatunku” w systematyce są wyrazem, nie za
w sze explicite wyrażonego przekonania, że
osobniki jednego gatunku są w zasadzie gene
tycznie identycznymi homozygotami we wszy
stkich loci, zaś rzadko pojawiające się mutacje
są szybko eliminowane. Jeśli przyjąć takie za
łożenie, to rzeczywiście dobór nie może działać
w grupie osobników genetycznie identycznych,
może tylko wybierać między genetycznie od
miennymi gatunkami. A ponieważ gatunki po
jawiają się i giną bardzo rzadko, przynajmniej
w stosunku do rodzenia się i umierania osobni
ków, tak rozumiany proces ewolucji nie poddaje
się dokładnym badaniom, a sama ewolucja jawi
się jako proces, któiy zaszedł bardzo dawno i
jest ogromnie powolny, możliwy do zauważenia
tylko przez paleontologów. Przy takim pojmo
waniu ewolucji, popularnym jeszcze w latach
50. stanowi ona teorię wyjaśniającą dane paleo
ntologiczne oraz morfologiczne podobieństwa i
różnice w różnych grupach systematycznych
roślin i zwierząt, ale niczego nie przewidującym.
Co prawda, w 1958 r., w setną rocznicę ukaza
nia się „O powstawaniu gatunków...” Karola
Darwina, a także wcześniej, przedstawiciele
różnych dyscyplin biologicznych dowodzili jak
bardzo posiadane przez nich fakty empiiyczne
potwierdzają teorię ewolucji, ale dalekie to było
od postrzegania teorii ewolucji jako teorii unifi
kującej nauki biologiczne. Innymi słowy darwi
nowska teoria ewolucji nie była uważana za
teorię wyższego rzędu, z którą wszystkie teorie
i wyjaśnienia dotyczące biologii nie mogą być
sprzeczne.

SPOSOBY EKOLOGÓW

Przekonanie, że relacje między organizmami
żyjącymi w warunkach naturalnych, poza kon

trolą człowieka, zasługują na naukową analizę
było już udziałem Karola Darwina, który dyscy
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plinę naukową zajmującą się takimi relacjami
nazwał ekonomią przyrody. Ta nazwa się nie
przyjęła, ustępując zaproponow anem u w
1869 r. przez Ernsta Haeckela terminowi: eko
logia. Dla biologów stało się oczywiste, że obok
historii naturalnej opisującej życie, obyczaje
oraz naturalne siedliska roślin i zwierząt po
trzebna jest jakaś dyscyplina unifikująca tę
wiedzę i pozwalająca na jakieś naukowe prze
widywania. I tu natrafiono na trudności, z któ
rych znaleziono dwa wyjścia: albo opis systemu
ekologicznego na wzór pojedynczego organi
zmu, albo przewidywania oparte matematyczne
modelowanie relacji między osobnikami.
Myślenie o populacji, zbiorowisku organi
zmów, biocenozie lub ekosystemie w katego
riach pojedynczego organizmu wynika z faktu,
że ekologię uprawiają biolodzy, dla których opis
pojedynczych roślin i zwierząt, ich morfologii,
anatomii, fizjologii i zachowań jest naturalnym
sposobem poznawania otaczającego świata, a
matematyczne sposoby znane ekonomistom i
demografom są dla nich obce. Dlatego pomysł,
aby las, jezioro, łąkę potraktować tak, jak poje
dynczego osobnika, zyskał ogromną popular
ność. Dowodami na to są, między innymi, duży
amerykański podręcznik ekologii zwierząt z
1950 r., przyrównujący zbiorowiska roślin i
zwierząt do pojedynczych osobników ( A lle e i
współaut. 1958) oraz popularność fitosocjologii
jako sposobu uprawiania ekologii roślin. Taki
sposób myślenia był zgodny z ówczesnym spo
sobem myślenia o ewolucji. Jeśli dobór może
faworyzować cechy dobre dla populacji lub ga
tunku, to czemu nie dla całej biocenozy lub
ekosystemu, a zatem populacje i biocenozy, to
rodzaj superorganizmu.
Te analogie między osobnikiem a populacja
mi lub biocenozami są bardzo nieprecyzyjne,
ponieważ elementy, z których składa się osob
nik są, za wyjątkiem rzadkich przypadków, ge
netycznie identyczne, zaś elementy z których
składa się populacja lub biocenoza, są genety
cznie różne. Dlatego osobnik nie jest dobrym
modelem wyższych jednostek ekologicznych,
pozwalającym na zrozumienie mechanizmów
utrzymujących ich stabilność i swoistość oraz
na przewidywania skutków zmian w ich otocze
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niu. Badania tego typu, szczególnie badania
fitosocjologiczne są pożytecznym sposobem opi
su przestrzennego zróżnicowania przyrody, ale
pełne zrozumienie populacji, biocenoz i ekosy
stemów dać może tylko przewidywanie ich wła
ściwości, w oparciu z właściwości elementów
wchodzących w ich skład i relacje między tymi
elementami. Taki redukcjonistyczny sposób ba
dania układów ekologicznych stosowali bada
cze proponujący, wzorem demografów popula
cji ludzkich, modele matematyczne.
Modele matematyczne prostych układów
ekologicznych: nieograniczonego i ograniczone
go wzrostu populacji, dynamiki układów drapieżnik-ofiara i konkurencji między gatunkowej
znane już były z początkiem naszego wieku.
Niestety nie można powiedzieć, aby znajomość
nawet najprostszych modeli matematycznych
była wówczas wśród ekologów powszechna.
Można znaleźć obszerne podręczniki ekologii, w
których nie było na ten temat ani słowa. Nie
mniej jest to najtrwalsza część teorii ekologicz
nej, znacznie trwalsza od ogólnych rozważań
nad populacją, biocenozą lub ekosystemem ja 
ko rodzajem superorganizmu. Do podstawo
wych modeli matematycznych w ekologii można
mieć różne zastrzeżenia. Abstrahują one od
wszelkich różnic między osobnikami jednego
gatunku, może za wyjątkiem płci i grup wieko
wych, traktując je wszystkie jak identyczne mo
lekuły. Niekiedy nie daje to błędnych przewidy
wań, ale w przypadku wzrostu ograniczonego
zdarzają się przewidywania bardzo odległe od
rzeczywistości (Łomnicki 1988). Niemniej, po
znawanie ekologicznych układów przez wypro
wadzanie właściwości tych układów z właściwo
ści elementów wchodzących w ich skład wydaje
się metodycznie najbardziej racjonalne. W ten
sposób postępują genetycy populacyjni przewi
dujący genetyczne zmiany w populacji na pod
stawie genetycznych właściwości osobników,
chociaż w pierwszej połowie wieku wydawało
się, że te dwa typy modeli nie przystają do
siebie, bo procesy ewolucyjne przebiegają zna
cznie wolniej niż ekologiczne. Dopiero w drugiej
połowie wieku pojawiły się modele łączące dy
namikę liczebności populacji z dynamiką czę
stości genów.

WYJAŚNIENIA ETOLOGÓW

Znamy wiele takich zachowań zwierząt, któ
re w żaden sposób nie zwiększają ich szansy
przeżycia i wydanie potomstwa, zwiększają na
tomiast szansę przeżycia i wydania potomstwa
przez ich sąsiadów, z tego samego gatunku, a
czasami nawet z innego gatunku. Z punktu

w id zen ia doboru n a tu raln ego m ięd zy osob n ik a 
m i, te oczyw iste i k ażdem u bio logow i znan e
zach ow an ia zw ierzą t b yły w pierw szej połow ie
w iek u zu pełn ie n iezrozum iałe. B adacze za ch o
w a ń zw ierząt, ch cąc w yjść p o za op isow ą historię
n a tu raln ą, p o słu g iw a li się k ilk om a różn ym i
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koncepcjami (mechanicyzm Kartezjusza, behawioryzm Watsona, teoria odruchów Pawłowa,
behawioralny imprinting Lorenza) dotyczącymi
mechanizmu zachowań, a nie ich funkcji. Fun
kcja różnorodnych zachowań, oczywista dla
wielu biologów pracujących w terenie nie miała
wspólnej jednoczącej je teorii.
Co wobec tego pozostawało biologom? Tra
ktowanie darwinowskiej teorii w sposób bardzo
luźny, bez jednoznacznego określenia, które z
biologicznych jestestw podlega doborowi. Za
miast tego przyjmowano, że dobór działa na
wszelkich poziomach. Genetykom pozwalało to
na wyjaśnienie adaptacyjnego znaczenia płciowości, bo płciowość utrzymując zmienność ge
netyczną umożliwia szybką adaptacje gatunku
lub większego taksonu do zmieniających się
warunków. Ekologom umożliwiało traktowanie
populacji, a nawet ekosystemów, jako zintegro
wanych jednostek przystosowanych do działa
nia w swoim własnym interesie, nawet kosztem
poszczególnych osobników wchodzących w ich
skład. To bardzo ułatwiało tłumaczenie różnych
zjawisk, ale prowadziło ekologię na manowce.
Obserwując populację utrzymującą niskie i sta
bilne zagęszczenie przy widocznej obfitości po
karmu, nie trzeba było szukać mechanizmów
ograniczających wzrost populacji, bo dobro ga
tunku i populacji wymagało, aby populacja sa
ma się regulowała. Przyjmowano, że osobniki
widząc, iż jest ich nadmiar wstrzymywały się od
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reprodukcji lub popełniały samobójstwa. O
tym, ja k powszechne było to przekonanie,
świadczy film przyrodniczy produkcji Walta
Disneya pokazujący spektakularne skoki le
mingów ze skał do morza. Podobno trzeba je
było do tych skoków przymuszać, bo one jak to
zwierzęta słabo znały teorię i nie wiedziały, że
mają się zgodnie z nią zachowywać.
Jak dawali sobie radę etolodzy, najlepiej
widać czytając Konrada Lorenza „Tak zwane
zło” (L o r e n z 1972). Jeśli idąc za nim założymy,
że zachowanie zwierząt jest zdeterminowane
przez dobro gatunku, to wytłumaczyć można
wszystko. Agresja jest zrozumiała, ponieważ
dzięki niej osobniki słabe i chore są eliminowa
ne, a tym samym gatunek zyskuje. Brak agresji
jest też zrozumiały, bo nadmierna agresja może
spowodować spadek liczebności, a nawet wygi
nięcie gatunku. Tłumaczenie zjawisk biologicz
nych dobrem gatunku wyjaśnia wszystko, ale
nie proponuje żadnego realistycznego mechani
zmu i nie przewiduje niczego. Tak luźno trakto
wana darwinowska teoria ewolucji nie spełnia
kryteriów teorii naukowej, ponieważ nie daje
falsyfikowalnych przewidywań. Zauważył to
najwybitniejszy filozof nauki naszego wieku
Karl Popper, który uznał darwinowska teorię
ewolucji jedynie za metafizyczny program ba
dawczy, pożyteczny, ale nie spełniający kryte
riów teorii naukowej (Pop p er 1976, porównaj
także: Łomnicki 1996).

TROFIM DENISOWICZ ŁYSENKO

Te wszystkie dwudziestowieczne kłopoty
biologów podlano w Polsce i w innych krajach
realnego socjalizmu, pochodzącym ze Związku
Radzieckiego — łysenkizmem. Aby w pełni zro
zumieć co się wówczas stało warto przeczytać
nie tylko monografię M e d v e d e v a (1969) i dość
powierzchowne, bo oparte tylko na materiałach
opublikowanych opracowanie Kępy (1999), ale
także artykuł S z a r s k ie g o (1999), który zwraca
uwagę na stan biologii w świecie, wówczas gdy
zaczęto propagować łysenkizm. Niewielu obec
nie wie, że Trofim Denisowicz Lysenko i jego

zwolennicy tępili nie tylko współczesną im ge
netykę, ale także wszelkie stosowanie matema
tyki w biologii i zasady prowadzenia popra
wnych metodycznie eksperymentów. Z progra
mów studiów biologicznych na kilka lat znikła
genetyka i matematyka, a gdy kariera Łysenki
dobiegła końca, wielu biologów zaczęło unikać
wszelkich szerszych zagadnień teoretycznych,
skupiając się głównie na badaniach empirycz
nych, aby nie wpaść ponownie między kamienie
młyńskie ideologii i polityki.

PRZEŁOM

Przełom w rozumieniu teorii doboru natu
ralnego nastąpił w latach 60. i aczkolwiek przez
wielu biologów był nie zauważony, zmienił on
bardzo nasze poglądy na proces ewolucji i jej
związki z ekologią i etologią. Jego ważnym kata
lizatorem był profesor zoologii Uniwersytetu w
Aberdeen w Szkocji, ornitolog i badacz terenowy
— V. C. Wynne-Edwards, który w 1962 r. wydał

książkę pt. ,Animal Dispersion in Relation to
Social Behayiour” (W yn n e-E d w ards 1962).
Przekonanie, że populacje zwierząt są zdolne do
samoregulacji było udziałem wielu ekologów,
podobnie jak przekonanie, że cechy roślin i
zwierząt ukształtował dobór naturalny. Przed
Wynne-Edwardsem nikt jednak nie zauważył w
tych dwóch przekonaniach sprzeczności. Podał
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on wiele argumentów za tym, że w populacjach
zwierząt powszechna powinna być samoregulacja, ale co ważniejsze pierwszy jednoznacznie
stwierdził, że teorię doboru naturalnego trzeba
uzupełnić proponując dobór grupowy. Taki do
bór grupowy powinien polegać na zróżnicowa
nym wymieraniu nie pojedynczych osobników,
ale całych populacji.
Badania empiryczne naturalnych populacji,
między innymi prowadzone w Oxfordzie przez
Davida Lacka nad wielkością lęgów u ptaków,
pozwoliły ustalić, że nie ma dowodów ani na
samoregulację naturalnych populacji, ani na
ich wyniszczenie w warunkach naturalnych,
wynikłe ze zbyt dużego zagęszczenia w stosun
ku do dostępnych zasobów. Podejmowano też
liczne próby skonstruowania matematycznych
modeli doboru grupowego, z których jasno wy
nika, że jest to siła ewolucyjna, w stosunku do
normalnego doboru indywidualnego bardzo
słaba, która może mieć znaczenie jedynie w
specyficznych warunkach, dotyczących, na
przykład, populacji pasożytów w jednym osob
niku gospodarza. Zatem koncepcje Wynne-Edwardsa, w kilka lat po ich opublikowaniu od
rzucono, ale zanim to się stało, doprowadziły
one w wielu ośrodkach do intelektualnego fer
mentu i zainteresowania ekologów ewolucyjny
mi aspektami ich dyscypliny.
Drugim ważnym katalizatorem przełomu
była praca teoretyczna H a m i l t o n a (1964) o ewo
lucji zachowań altruistycznych u zwierząt. Była
to praca doktorska wykonana w London School
of Economics pod kierunkiem matematyka, po
nieważ Bill Hamilton po ukończeniu studiów
biologicznych w Cambridge nie mógł znaleźć
miejsca do pracy nad doktoratem w placówce
biologicznej. W pierwszych latach po opubliko
waniu tej pracy niewielu ją zauważyło, prawdo
podobnie dlatego, że jej część teoretyczna jest
napisana językiem bardzo hermetycznym.
Uważam, że była to praca przełomowa z nastę
pujących powodów. Po pierwsze, od czasu
opublikowania tej pracy, obserwując zachowa
nia zwierząt zmniejszające ich szansę przeżycia
i wydania potomstwa, a zwiększające tę szansę
u sąsiada, czyli obserwując zjawiska zwane bio
logicznym altruizmem, nie trzeba było podda
wać w wątpliwość teorii doboru między osobni
kami i poszukiwać przyczyn takiego zachowa
nia w korzyściach jakie przynosi on gatunkowi,
populacji lub całemu ekosystemowi. Badacz
obserwujący takie zachowanie winien w pier
wszym rzędzie sprawdzić czy dawca i biorca
aktu altruistycznego nie są spokrewnieni i czy
spełnione są warunki podane przez Hamiltona,
a dopiero potem szukać innych wyjaśnień. Po
drugie, Hamilton podał nierówność, która po
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winna być spełniona, aby akt altruistyczny
mógł powstać i utrzymać się drogą doboru.
Zatem do badań nad zachowaniem zwierząt,
które wydają się najmniej podatne na przewidy
wanie z matematycznych modeli, takie przewi
dywanie wprowadził. Okazało się zatem, że etologia może być uprawiana podobnie, jak inne
zaawansowane nauki empiryczne. Po trzecie
wreszcie, praca ta pokazała, które perspektywy
badawcze są owocne, a które prowadzą do ni
kąd. Wynika z niej, że ogólnikowe stwierdzenia
nie poddające się falsyfikacji, w rodzaju przeko
nania o istnieniu cech dobrych dla gatunku,
opóźniają rozwój biologicznych badań tereno
wych i sprowadzają teorię ewolucji na manow
ce. Natomiast precyzyjny opis doboru natural
nego, biorący pod uwagę postęp w genetyce
populacyjnej i zastosowanie matematycznego
modelowania daje przewidywania jednoznacz
ne i precyzyjne, spełniające współczesne zasady
uprawiania nauki.
We wczesnych latach 60. starałem się być w
kontakcie z Instytutem Ekologii PAN w Warsza
wie i dowiedziałem się tam, że populacje zwie
rząt zdolne są do regulacji swego zagęszczenia,
co objawia się ich określoną strukturą i funkcją.
Wkrótce potem w latach 1964/5, przebywając
w Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor i zajmu
jąc się populacjami stułbi słodkowodnej, na
żadną strukturę i funkcję nie natknąłem się, ale
populacje te rzeczywiście regulowały swe zagę
szczenie przez emigracje znacznie poniżej pozio
mu głodu, dokładnie tak, jak przewidywał to
Wynne-Edwards. W ten sposób wpadłem w oko
cyklonu: dyskusji nad samoregulacją populacji
i doborem grupowym. Wybrnąłem z tego dzięki
pracy Hamiltona, ponieważ populacje polipów
rozmnażające się przez pączkowanie są genety
cznie identycznymi klonami, u któiych zgodnie
z teorią doboru krewniaczego możliwa jest także
samoregulacja wielkości populacji.
Teoria doboru krewniaczego Hamiltona zna
na była nielicznym biologom, a gdy poznałem
go w 1970 r. w Imperiał College Field Station w
Ascot pod Londynem, ze zdziwieniem zauważy
łem, że zamiast być otoczony licznymi współ
pracownikami i uczniami, jest on tam dość
izolowany. Zmieniło się to dopiero po 1975 r.,
gdy Edward O. Wilson opublikował „Sociobiology, the New Synthesis”. Pominę tu burzę, którą
książka ta wywołała w Ameryce i ataki na Wil
sona ze strony lewicujących kolegów — biolo
gów. Ta burza przycichła i na koniec wieku nie
wydaje się mieć dużego znaczenia. Natomiast ta
książka W i l s o n a (1975), a w 1976 r. książka
D a w k i n s a (1996) spopularyzowały teorię Hamil
tona i pokazałyjej dalsze konsekwencje. Hamil
tonowi zaproponowano w 1978 r. profesurę na
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Universytecie Michigan w Ann Arbor w Stanach
Zjednoczonych, gdzie pracował do czasu uzy
skania profesury Royal Society Uniwersytetu w
Oxfordzie w 1984 r. W późniejszych latach ra
zem z innym autorami zaproponował kilka in
nych ważnych teoretycznych modeli, między
innymi: w 1981 r. model altruizmu wobec osob

ników niespokrewnionych, znany jako strategia
„wet za wet”, zaś w 1990 r. model ewolucji
płciowości jako sposobu walki z pasożytnictwem. Bill Hamilton prowadził ostatnio w Afryce
badania nad wirusem HIV. Tam też nabawił się
malarii, na którą zmarł w Londynie dnia 7 mar
ca 2000 roku, w wieku 63 lat.

DALSZY POSTĘP

Dla biologów akceptujących dobór jako me nych w terenie, nie w zastosowaniu do doboru
chanizm działający dla dobra gatunku lub wy sztucznego prowadzonego przez człowieka, ale
ższej jednostki taksonomicznej, istnienie płcio doboru naturalnego, wynikającego z warunków
wości nie stanowi problemu, jako że taksony
ekologicznych. Rozwój technik molekularnych
dysponujące rozrodem płciowym mogą utrzy doprowadził nie tylko do postępu w badaniach
mać wyższą zmienność genetyczną, która z ko zmienności naturalnych populacji, ale dał eko
lei umożliwia szybką adaptację do zmieniają logom i etologom możliwość badania pokre
cych się warunków. Jeśli odrzucimy możliwość wieństw dzięki daktyloskopii DNA (ang. DNA
doboru między wyższymi jednostkami niż osob fingerprinting). Umożliwia to testowanie w wa
nik, to trzeba wyjaśnić w jaki sposób dobór
runkach naturalnych hipotez dotyczących efe
może faworyzować proces, który prowadzi zwy któw działania doboru krewniaczego.
kle do dwukrotnego spadku rozrodczości w każ
Inną, bardzo ważną koncepcją, dzięki której
dym pokoleniu. Dlatego ewolucja płciowości wyjaśniona została ograniczona agresja, altru
stała się ważnym zagadnieniem dopiero w dru izm między niespokrewnionymi osobnikami i
giej połowie XX w., gdy odrzucono dobór na wiele innych zjawisk, jest tak zwana strategia
poziomach wyższych niż osobnik ( B e l l 1982).
ewolucyjnie stabilna (ang. evolutionarily stable
Propozycja H a m ilton a i współaut. (1990), że
strategy), wywodząca się z teorii gier. Zapro
wystarcza tu dobór między osobnikami i konie ponowali ją w 1973 r. J. Maynard Smith i G. R.
czność stawienia czoła szybko ewoluującym pa Price (M aynard Smith 1982), a dotyczy ona
sożytom jest moim zdaniem najbardziej obiecu wszelkich układów, gdzie może dochodzić do
jąca i zgodna z danymi empirycznymi, ale spra konfliktów między osobnikami lub gdzie działa
wa ewolucji i utrzymywania się płciowości nie
nie jednego osobnika ma wpływ na inne. Poka
doczekała się jeszcze ostatecznego rozwiązania
zuje ona między innymi, że dobór nie wybiera
(K o ro n a 1998) i jest w dalszym ciągu jednym z
rozwiązań optymalnych dla całej populacji, ale
gorąco dyskutowanych tematów.
rozwiązania, które są najbardziej korzystne dla
Druga połowa XX w. przyniosła też duży poszczególnych osobników. Wyjaśnia to utrzy
postęp w badaniach zmienności genetycznej
mywanie się w jednej populacji osobników sto
naturalnych populacji, początkowo dzięki ba sujących różne strategię, także strategie ustę
daniom zmienności białek, mitochodrialnego
powania i agresję konwencjonalną. Implikacje
RNA, a ostatnio jądrowego DNA. Okazało się, że
filozoficzne koncepcji strategii ewolucyjnie sta
ta zmienność jest bardzo duża; dużo wyższe niż
bilnej są bardzo poważne. Pokazuje ona, że
przewidywali pierwsi twórcy genetyki popula dobór nie faworyzuje ani nieograniczonej agre
cyjnej są też współczynniki doboru w popula sji, ani doskonałej współpracy dla dobra ogółu,
cjach naturalnych. Oznacza to, że dobór prze ale zachowania ewolucyjnie stabilne, zależne od
biega znacznie szybciej niż to uprzednio sądzo obecności i strategii innych osobników, warun
no i że w naturalnych populacjach działają
ków ekologicznych, spokrewnienia, stopnia izo
mechanizmy utrzymujące zmienność. W wa lacji.
runkach naturalnych zdolni jesteśmy nie tylko
Traktowanie teorii ewolucji jako teorii wy
do śledzenia zróżnicowanego przeżywania i re ższego rzędu powoduje, że coraz więcej zjawisk
produkcji osobników różniących się fenotypo biologicznych wyjaśniamy przewidując je z teo
wo, czyli tak zwanego doboru fenotypowego, ale
rii doboru naturalnego. Dysponując wiedzą o
także reakcji na dobór, czyli zmian fenotypów w
tym co dobór naturalny maksymalizuje i na
następnym pokoleniu. Techniki doboru sztucz jakie ograniczenia natrafia roślina, zwierzę lub
nego i ocena odziedziczalności, znane do nie mikroorganizm, możemy teoretycznie przewi
dawna jedynie w genetyce populacyjnej stoso dywać jakie optymalne rozwiązania winien sto
wanej do uprawy roślin i hodowli zwierząt, są
sować dany organizm, a następnie przewidywa
już obecnie stosowane w warunkach natural nia te sprawdzać empirycznie. W ten sposób
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konstruować można nie tylko optymalne mode
le behawioru zwierząt, na przykład jak długo
żerować wjednym miejscu, które cząstki pokar
mu pobierać, ale także modele przewidujące
optymalny sposób podziału zasobów na wzrost
i reprodukcję, optymalną liczbę jaj i optymalną
wielkość potomków. Ten ostatni rodzaj docie
kań zwany jest pod nazwą ewolucji strategii
życiowych (K o zło w s k i 1992).
Dziedziną biologii ewolucyjnej bardzo obie
cującą są badania konfliktów wewnątrz geno
mu (H u rs t i współaut 1996 ). Przy przyjęciu, do
czego skłaniają się obecnie biologowie ewolucyj
ni, że obiektem doboru nie jest osobnik ale gen,
zrozumiałe stają się wszelkie zaburzenia mito
zy, konflikty między matką a płodem, a być
może takie zjawiska jak crossing-over, genety
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czne wdrukowanie i anizogamia. Wynika to z
faktu, że geny mogą posiadać cechy pozwalają
ce na ich replikację nawet kosztem innych ge
nów tego samego osobnika. Najbliższe lata po
winny przynieść dalszy postęp w tej dziedzinie.
Posługując się mikroorganizmami jako mo
delem możemy śledzić długotrwały proces ewo
lucji, rzędu setek i tysięcy pokoleń, prowadzący
do wzrostu dostosowania i powstawaniu różnic
między izolowanymi populacjami (K o ro n a i
współaut. 1994). W ostatnich latach wzrosła
nasza wiedza na temat niekorzystnych efektów
nacisku mutacyjnego i być może wkrótce dowie
my się jakie mogą być niekorzystne efekty re
dukcji doboru i czy może mieć to jakiekolwiek
znaczenie w populacjach człowieka (Łomnicki i
K o ro n a 1998).

PERSPEKTYWY

Opowiadano mi, że w latach 40. Ronald
Fisher odwiedził Stany Zjednoczone i miał wy
kład przed profesorami zoologii na Uniwersyte
cie Harvarda. Wyglądało to w ten sposób, że
zapisał całą tablicę matematycznymi równania
mi i wzorami, a gdy skończył i przewodniczący
zebrania otworzył dyskusję, na sali zapanowała
martwa cisza. Wyobraźmy sobie tę scenę: wy
bitni amerykańscy biolodzy wysłuchali referatu
wybitnego biologa ewolucyjnego, a tu nikt nie
ma nic do powiedzenia. Ale przewodniczący
okazał się przytomny i zapytał profesora Fishera czy ta literka w prawym dolnym rogu tablicy
to alfa czy gamma. Ronald Fisher spojrzał na
tablice i wyjaśnił, że to gamma. Przewodniczący
jeszcze raz podziękował prelegentowi i posiedze
nie zakończono.
Otóż w 2000 r. taka sytuacja niemożliwa
byłaby nie tylko w Uniwersytecie Harvarda, ale
we wszystkich liczących się na świecie uniwer
sytetach. Wzrost liczby studentów i wzrost na
kładów na naukę po Drugiej Wojnie Światowej,
szczególnie w Wielkiej Brytanii i w Stanach
Zjednoczonych, doprowadził do rzeczywistego
postępu w wielu dziedzinach. Ten postęp nie
ominął także biologii ewolucyjnej i dyscyplin z
nią związanych.
Z czasów, gdy ewolucjonizm był dyscypliną
odbiegającą standardami od innych nauk ści
słych, wśród biochemików, biofizyków, fizjolo
gów i lekarzy utarło się przekonanie, że ma on

słaby związek z ich własnymi badaniami. Mi
kroorganizmy, rośliny, zwierzęta i człowiek ja 
wią się wielu przedstawicielom wspomnianych
powyżej dyscyplin jako skomplikowane apara
ty, które nie bardzo wiadomo skąd się wzięły,
ale co do których jedno jest pewne: nie dostar
czono razem z nimi opisu technicznego i nie
podano dla nich instrukcji obsługi. Dlatego
wspomniani tu uczeni muszą ten opis technicz
ny zrobić i instrukcje obsługi podać. Przy takim
traktowaniu otaczającej nas przyrody powstają
dziwaczne pomysły, że istnieje taki gen, który
daje długowieczność, albo że przez przypadek
pojawi się jakaś nieszczęsna mutacja i spowo
duje epidemię, której nie potrafimy opanować.
Takie pomysły rodzą się, gdy ewolucyjne przy
czyny starzenie się i umierania organizmów lub
powstawania form drobnoustrojów mniej lub
bardziej zjadliwych nie są zupełnie brane pod
uwagę. Można mieć nadzieję, że postępy w bio
logii ewolucyjnej skłonią biologów innych spe
cjalności, a szczególnie lekarzy, do uświadomie
nia sobie, że dobór nie wybiera rozwiązań ide
alnych, ale optymalne przy danych warunkach
i danych ograniczeniach, że wszystkie organi
zmy mogą podlegać ewolucji, że podlegają one
naciskowi mutacyjnemu, doborowi, dryfowi
genetycznemu i że te procesy trzeba mieć stale
na uwadze. I dotyczy to także organizmów
modyfikowanych genetyczne, szczególnie gdy
znajdą się one poza laboratoriami.
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