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bowiem, że pewien zestaw genów daje naj-
wyższe dostosowanie w danym środowisku, 
a alternatywne genotypy dają się utrzymywać 
jedynie w laboratoriach, gdzie konkurencja 
między osobnikami jest pod kontrolą. Przy-
czyny utrzymywania się wysokiej zmienności 
genetycznej w populacjach dyskutowane są 
w innych artykułach tego zeszytu.

Bardzo niejasne tłumaczenie procesu 
ewolucji dobrem gatunku, z których to tłu-
maczeń nie wynikają żadne przewidywania 
dające się empirycznie sprawdzać, skłoniły 
najwybitniejszego filozofa nauki XX w., Karla 
Poppera, do zakwestionowania teorii ewolu-
cji jako teorii empirycznej. Proponował on, 
aby teorię ewolucji uznać jedynie za bardzo 
pożyteczny metafizyczny program badawczy. 
Warto tu jednak dodać, że wraz z postępem 
w biologii ewolucyjnej w drugiej połowie 
XX w., Karl Popper z tej krytyki wycofał się.

Postęp w biologii ewolucyjnej w drugiej 
połowie XX w. poszedł w kilku kierunkach. 
Badania empiryczne pozwoliły na ustale-
nie, że populacje naturalne są zwykle gene-
tycznie bardzo zmienne, co umożliwia bar-
dzo efektywne działania doboru. Co więcej, 
współczynniki doboru, którym pierwsi twór-
cy genetyki populacyjnej przyznawali niskie 
wartości, rzędu 1%, okazały się zwykle o rząd 
wielkości większe. Okazało się też, że prze-
bieg doboru w warunkach naturalnych jest 

możliwy do obserwacji i analizy. Posługując 
się teoretycznymi modelami genetyki popu-
lacyjnej wyjaśniono zachowania altruistyczne 
powstałe drogą doboru krewniaczego, a po-
sługując się teorią gier wprowadzono do bio-
logii ewolucyjnej pojęcie tak zwanej strategii 
ewolucyjnie stabilnej i podjęto różnorakie 
próby przewidywania zjawisk biologicznych 
z darwinowskiej teorii doboru naturalnego. 
Pożegnano się też ostatecznie z wyjaśnienia-
mi zjawisk biologicznych dobrem gatunku.

Perspektywy biologii ewolucyjnej są co-
raz lepsze i nic nie wydaje się podważać idei 
Darwina o doborze naturalnym, jako głów-
nym mechanizmie ewolucji. Rozumiemy też 
coraz lepiej znaczenie nacisku mutacyjnego 
i czynników losowych (dryfu; patrz artykuł 
Łomnickiego dryf genetyczny w tym zeszy-
cie KOSMOSU). Upowszechnienie się metod 
sekwencjonowania genomu daje nowe moż-
liwości nie tylko bardzo precyzyjnego opisu 
procesu doboru naturalnego, ale także okre-
ślenia jak zmiany ewolucyjne przebiegały 
wcześniej. Jest natomiast rzeczą zadziwiającą, 
że Karol Darwin potrafił zaproponować teo-
rię doboru naturalnego przed powstaniem 
genetyki, a sama istota teorii doboru natural-
nego, tak jak ją przedstawił Darwin, w dal-
szym ciągu obowiązuje, mimo że genetyka 
stanowi obecnie podstawę tej teorii.
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Summary

in this article the relations between heredity 
and the evolution by natural selection are discussed. 
The Darwin’s attempts to solve the problems of he-
redity were based on pre-Mendelian intuitions, and 
the discovery of the Mendelian rules inclined some 
outstanding geneticists to reject the Darwinian the-
ory of natural selection. The difficulties of combin-
ing genetics with the theory of natural selection 
were overcome by population geneticists, but some 

problems, such as the evolution of altruism or the 
maintenance of sexuality remained open. They were 
investigated at the second half of 20th Century and 
they are now either solved or close to the solution. 
Meantime, the developments in the study of heredi-
tary variation in the field and the progress in molec-
ular biology have clarified some unsolved questions 
and opened new perspectives for the evolutionary 
theory.
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