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żą, nie są filogenetycznymi zaszłościami, ani 
produktami ubocznymi adaptacji. W drugim 
przypadku należy pamiętać, że wiele cech 
jest właśnie produktami ubocznymi i zaszło-
ściami filogenetycznymi, a niekiedy mamy do 
czynienia z przeciwieństwami adaptacji. Kla-
sycznym przykładem może być skrzyżowanie 
przewodów oddechowych i trawiennych u 

kręgowców lądowych lub przemieszczanie 
się planktonu zwierzęcego ku powierzch-
ni zbiornika wodnego także w noce pełni 
księżyca, gdzie stają się łatwym łupem ryb. 
Dlatego bezsensowne jest postulowanie idei 
inteligentnego projektu, bo dobór nie dzia-
ła świadomie i nie może być inteligentnym 
projektantem.
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summary

this article shortly discusses why natural selec-
tion should be considered at the level of genes, in-
stead of individuals. this standpoint is justified with 
kin selection theory, the concept of selfish gene and 
the conflicts within genomes. the reasons for the 
introduction of group selection are explained and 
the idea of the adaptation for the good of species is 
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