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jeśli spełniony będzie warunek 4Nes < 1. Wa-
runek ten oznacza, że w populacji o efek-
tywnej wielkości 10 osobników dryf będzie 
wpływać silniej na częstość alleli niż dobór, 
jeśli współczynnik doboru s jest niższy niż 
1/40=0,025 (patrz też artykuł Jerzmanowskie-
go w tym zeszycie). 

W podobny sposób dryf będzie przeważał 
nad naciskiem mutacyjnym, jeśli spełniony 
będzie warunek 4Neu < 1. Jak wspomniano 
wcześniej, ta zasada w stosunku do nacisku 
mutacyjnego daje się odczytać z Ryc. 3. Jeżeli 
czas między dwoma utrwaleniami nowej mu-
tacji 1/u  jest dłuższy od czasu trwania same-
go utrwalenia 4Ne, to wówczas nacisk muta-
cyjny w stosunku do dryfu jest słaby i stacjo-
narny rozkład częstości jest bliski utrwaleniu 

jednego z alleli w każdym z locus. Jeśli jest 
przeciwnie, czyli gdy czas między dwoma 
utrwaleniami jest krótszy od czasu samego 
utrwalania, to w populacji znajduje się wie-
le różnych mutacji i stacjonarny rozkład czę-
stości alleli jest daleki od utrwalenia jedne-
go z nich w każdym locus. Ponieważ jest to 
przybliżona zasada a mamy do czynienia ze 
zjawiskami losowymi, nie można powiedzieć, 
że zawsze, gdy spełniona jest opisana tu nie-
równość, dryf przeważa nad naciskiem muta-
cyjnym, przeważa dopiero wtedy gdy 1/u jest 
kilkakrotnie większe od 4Ne, jeśli natomiast 
te dwie wartości są bliskie sobie nie można 
ignorować ani dryfu, ani nacisku mutacyjne-
go. To samo dotyczy współdziałania dryfu z 
doborem i z przepływem genów.

GeneTic DRifT

Summary

This article is a short account of the theory of 
the genetic drift and some of its important conse-
quences. in order to explain this theory simple sim-
ulation in Microsoft excel is applied to show what 
one can expect in a large population divided into 
many small populations and some very basic for-

mula concerning the genetic drift are introduced. 
These introductions allow the presentation of the 
fate of neutral mutations in small and large popula-
tions and the Kimura theory. The relations of drift 
to other pressures: mutation and selection are short-
ly discussed.


