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Wynika z tego, że przy zerowej odziedzi-
czalności reakcja na dobór jest zerowa, zaś 
przy odziedziczalności h2 = 1, reakcja na do-
bór jest równa różnicy selekcyjnej. W realnym 
świecie odziedziczalność mieści się w grani-
cach od 0 do 1 i zależy nie tylko od danej ce-
chy i badanego gatunku, ale także od warun-
ków środowiskowych, gdyż negatywny wpływ 
środowiska na dostosowanie obniża zwykle 
parametr h2. Długotrwały i intensywny dobór 
danej cechy w jednym określonym kierunku 
prowadzi do spadku zmienności genetycznej, 
a tym samym do spadku odziedziczalności, co 
zmniejsza efektywność dalszego doboru.

Jeszcze do niedawna przyrodnicy badający 
procesy ewolucji w warunkach naturalnych 
nie zajmowali się odziedziczalnością, pozo-
stawiając tę sprawę rolnikom zajmującym 
się doborem sztucznym roślin uprawnych i 
zwierząt hodowlanych. Nie odróżniano też 
doboru naturalnego od doboru fenotypowe-
go. Postęp dokonany w ciągu ostatnich 30 
lat podniósł standardy badań nad doborem 
w warunkach naturalnych (EndlEr 1986). 
Znane są sposoby oceny odziedziczalności 
w wolnej przyrodzie, a dla ustalenia czy do-
bór miał miejsce trzeba stwierdzić nie tylko 
istnienie doboru fenotypowego, ale również 
ustalić czy nastąpiła zmiana średniej wartości 
badanej cechy w następnym pokoleniu.

Odróżnienie doboru fenotypowego od 
doboru naturalnego dotyczy nie tylko cech 
ilościowych. Można wyobrazić sobie cechę 
jakościową, która nie jest zdeterminowana 
genetycznie, lecz środowiskowo, tak że eli-
minacja osobników nie posiadających tej 

cechy nie zmienia jej frekwencji w następ-
nym pokoleniu.
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Ryc. 2. Rozkład wielkości cechy podlegającej 
doborowi przed doborem (górny wykres) i w 
pierwszym pokoleniu po doborze (dolny wy-
kres).

Na osi poziomej przedstawiono wymiar selekcjono-
wanej cechy, na osi pionowej frekwencję osobni-
ków posiadających ten wymiar cechy. Przed dobo-
rem średnia wartość tej cechy w populacji wynosi 
M, ale do reprodukcji przeznaczane są tylko osob-
niki o wyższych wymiarach tej cechy (obszar zakre-
skowany) takich, których średnia wynosi M0. Różni-
ca (M0 – M) to tak zwana różnica selekcyjna. Średnia 
wartość selekcjonowanej cechy w następnym poko-
leniu wynosi M1, zaś różnica (M1 – M) to tak zwana 
odpowiedź na dobór.

NatuRal SelectiON

Summary

Some basic rules concerning the theory and 
the consequences of natural selection are pre-
sented and the definition of natural selection is 
given according to EndlEr (1986). the concept 
of fitness and its diverse definitions are present-
ed and a short account of natural selection as the 

process of changes in gene frequencies is given. 
Some counterintuitive examples of the outcomes 
of selection and its limitations are introduced. the 
selection on quantitative traits and the concept of 
heritability are also discussed.
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