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STRUKTURA INFORMACJI DZIEDZICZNEJ A OPTYMALNOSC
P R O C E S ~ WEWOLUCYJNYCH

Zamierzeniem autorow jest wskazanie pewnych czynnikbw wplywajqcych
na charakter zmian i szybkoSC rozwoju systemow ewolucyjnych. Ewolucja,
w naszym rozumieniu, jest procesem poszukiwania lepszych rozwiqzan za
pomocq pewnej specyficznej metody, ktorq ogolnie mozna nazwak metodq
pr6b i bjqdbw. Cechq szczegolnq takiego procesu poszukiwan jest istnienie
generacji i selekcji rozwiqzan. ,
dwoch losowych mechanizmow
Sqdzimy, ze podobne mechanizmy rozwoju, oparte na ogblnej metodzie
prob i bledow, mogq by6 zidentyfikowane zarowno w procesach rozwoju
organizmow zywych, jak i w ,procesach rozw'oju idei (np. w procesach
rozwoju nauki i wiedzy technicznej). Procesy rozwoju wiedzy lsazywamy
procesami sztucznymi w odroznieniu od ewolucji biologicznej, ktbrq nazywamy
procesem naturalnym. W prezentowanej pracy staralihmy siq podawaC przede
wszystkim interpretacje biologiczne, choC ze wzgledu na istnienie szerokiej
.:
klasy procesow ewoluc~jnychuzywamy zwykle okre6len bardziej neutralnych
( n p . n t e nlowimy o osobnikach a ogolnie o elementach) na okreilenie biolo- ,,
gicznej informacji genetycznej uzywamy sformu~owania ,,informacja dzie- ,
dziczna" .
..

O G ~ L N YOPIS PROCESU

Proces ewolucyjny zachodzi w duiym zbiorze wzajemnie na siebie
oddzialywujqcych populacji. Przykladami sq: ekosystem - z populacjami
biologicznymi, rynek w ekonomii - z populacjami inzynierbw i technikbw ,
zarrudnionych przez przedsiebiorstwa funkcjonujqce w ramach r6znych galqzi.
przemyslu, mecenat i rynek wydawniczy - z populacjami naukowcbw pra-'
cujqcych w rbznych dziedzinach nauki.
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InteresowaC nas bqdq zmiany zacliodzqce na poziomie populacji. Kazda
populacja skkada sic ze stosunkowo duzej liczby jednorodnych elementow
i jest podzielona na male lokalne, czqSciowo izolowane podpopulacje.
Elementy nalezqce do populacji funkcjonujq w ograniczonym Srodowisku
i zasdokajajq okreilonq jego potrzebq, czqsto mowimy, ze elementy spelniajq
podobnq role w Srodowisku.
Elementami sq osobniki populacji biologicznej, inzynierowie i technicy
tworzqcy produkty techniczne,zaspokajajqce tq samq potrzebq ludzkq, naukowcy
pracujqcy nad roznymi teoriami naukowymi wyjaSniajqcymi to samo zjawisko.
Elementy posiadajq ograniczony czas funkcjonowania (czas zycia w procesach biologicznych). Po uplywie tego czasu elementy sq usuwane ze
Srodowiska, a na ich miejsce wchodzq nowe. Proces zastqpowania jednych
elementow przez drugie nazywamy procesem reprodukcji elementow.
Powstajqcy w procesie reprodukcji element wytwarzany jest w interakcji
ze Srodowiskiem, w ktorym funkcjonuje, w oparciu o ,,genetycznqm (dziedzicznq) informacjq elementow rodzicielskich. Informacja dziedziczna pojedynczego elementu moze byc podzielona na mniejsze jednostki informacji,
nazywane przez nas informacjami czqstkowymi. Przez informacjq czqstkowq
rozumiemy funkcjonalnie jednorodnq inrormacje, wykorzystywanq w podobnych sytuacjach w trakcie rozwoju kazdego z elementow nalezqcych do
rozpatrywanej populacji (informacja czastkowa to gen w biologii i wzorzec
postepowania w rozwoju wiedzy).
Kazdy z elementow jest obiektem wyjqtkowym, r&nym od wszystkich
pozostalych. Spowodowane jest to w gl6wnej mierze ogromnq liczbq rbznych,
mozliwych kombinacji informacji czqstkowych przypisywanych kazdemu elementowi. Moiliwe jest jednak podzielenie calej populacji na rozlqczne podzbiory zawierajqce elementy prawie identyczne, tzn. elementy zawierajqce
takie same postaci pewnej wybranej liczby informacji czqstkowych. Podzbiory
te to rozne genotypy wystqpujqce w populacji biologicznej, inzynierowie
i technicy tworzqcy produkty wyprodukowane takimi samymi technologiami,
grupy naukowcow opowiadajqce siq za prawdziwoSciq takiej a nie innej
teorii naukowej.
Bqdziemy mowiC, ze elementy nalezqce do tego samego podzbioru sq
elementami tego samego typu. Typ zatem to genotyp w biologii, technologia
w technice, teoria w nauce.
W zaleznoSci od stopnia zaspokojenia potrzeby Srodowiska elementy
rbznych typow sq w roznym stopniu preferowane (oceniane) przez t o
Srodowisko. Miarq takiej preferencji (oceny) jest: w biologii - sukces reprodukcyjriy (odzwierciedlany w wartoici fitness), w technice - popyt (odzwierciedlany w zysku ze sprzedazy danych produktow), w nauce - stopien
potwierdzenia (corroboration, odzwierciedlany w popularnoici jakq cieszy siq
teoria, w liczbie publikacji itp.). Dlatego tez mozemy mowiC o elementach
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orszych". Z biegiem czasu elementy lepsze wypierajq ele-

.
P~rocesie reprodukcji elementow istnieje statystyczna moiliwokC pojawiania sie elementow typ6w dotychczas nie wyst~pujqcych w populacji
/~,.,.L,L U W v ,
genotyp, nowa technologia, nowa teoria naukowa).
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.macjq dziedzicznq potrzebnq do wytwarzenia elementu potomnego
podzielik na dwa obszary: pierwszy obszar Bauplanu, zawiera intormacjq o ogolnym projekcie budowy elementu - informacje dotyczqcq
struktury jego budowy, drugi obszar kosmetyczny, zawiera informacje dotyczqcq iloBciowych aspektow budowy elementu; wykorzystanie' informacji
z obszaru kosmetycznego determinowane jest przez obszar Bauplanu i Brodowisko. w kt6rym element funkcjonuje.
.
Wydaje siq, i e za jedno z kryteriow podzialu informacji Iza'te dwa
obszary moze sluzyk roinorodnosk informacji czqstkowych. W obrebie
rozpatrqwanej populacji kazda informacja czqstkowa Bauplanu jest bardzo
jednoroch a , o malej (czqsto zerowej) wariancji, w odroinieniu od informacji
czqstkowej z obszaru kosmetycznego - bardzo zr6ini~owanej,niejednorodnej,
wariancji.
ne roznice pomiedzy tymi obszarami istniejq r6wniei we wzajemnych
powiazaniach (wzajemnych oddzialywaniach) informacji czqstkowych w obu
obszarac;h. W obszarze Bauplanu informacje czqstkowe sq bardzo zhierarchizowane i silnie wzajemnie powiqane, w odrbinieniu od informacji czqstkowych w obszarze kosmetycznym - zatomizowanych, funkcjonalnie autonomicznych.
informacji czqstkowych w Bauplanie wynika z waznoici
.i kolelnoici
. Hier
. . archia
wykorzystania informacji czqstkowych w indywidualnym rozwoju
element1I. W pierwszym przybliieniu mozemy powiedziek, i e hierarchic te
wyznaczajq obserwowane w poszczegolnych klasach systemow ewolucyjnych
..
podziaiy taksonomiczne l. Postulujemy zatem moiliwokC przypisania kazdemu
taksonowi pewnego zbiosu informacji czqstkowych i w ten sposob podzielenie
calej informacji dziedzicznej kaidego elementu na roziqczne podzbiory.
Pokrednim dowodem na to, i e hierarchia informacji Bauplanu odpowiada
przyjqtym podzialom taksonomicznym w biologii jest obserwowane podobienstwo rozwoju osob'niczego i rozwoju filogenetycznego.
" vnych dowod6w na istnienie hierarchii w 'strukturze DNA dostarczyk
dawne obserwacje Karla von Baera, w oparciu o ktbre stwierdzil
d

' W biologii takimi podstawowymi taksona\mi Bauplanu sq: krblestwo, typ, gromada,
klasa. rodzina. rodzai. gatunek.

1

3 n B a e r 1828-37), ze zarodki iwierzat roznych grup S ~ S L ~ I I I L
Y b~
LL
wykazujq tym wieksze podobienstwo, im wczeiniejsze jest ich stadium rozwojowe, oraz, ze w rozwoju zarodkowym najpierw pojawiajq sig (:echy
ogolne (cechy wyzszych jednostek systematycznych np. t y p.~ ,51VILL adv).
nastepnie nizszych jednostek systematycznych, na koncu indywidualne cechy
osobnik6w.
Innym poSrednim dowodem istnienia postulowanej struktury informacji
genetycznej sq wyniki badan (za L e,wo n t i n 1981) nad strukturq bialek,
Swiadczqce o istnieniu duiego polimorfizmu niektorych bialek (np. bialek
enzymatycznych) w obrebie gatunku oraz o istnieniu duzej grupy bialek
monomorficznych w obrgbie gatunku i polimorficznych przy badaniu mir;dzygatunkowym. SugerowaC to moie istnienie 'monomorfizmu genetycz:nego
w obrgbie gatunku. Monomorficznq czest DNA mozna interpretowat5 iako
informacjg Bauplanu, polimorficznq jako informacje obszaru kosmetycz~
nego.
-+.A-
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CHARAKTER ROZWOJU PROCESOW EWOLUCYJNYCH

W procesie reprodukcji element6w istnieje statystyczna mozliwoiC pojawiania sig elementow dotychczas nie wystgpujqcych w populacji. Pojawienie
sie takiego typu zwiqzane jest ze zmianq postaci informacji czq~tkowych.
Zmiana informacji czqstkowej w obszarze Bauplanu istotnie wplywa na
jakoSC funkcjonowania elementu - zawierajqcego taka zmianc. Ze wzgledu
na silne wzajemne oddzialywania (powiqzania) informacji czqstkowych w obszarze Bauplanu znalezienie lepszego typu wymaga najczeiciej rownoczesnej
zmiany wielu takich informacji. Zmiany inforrnacji czqstkowych ,.wprowadzane"
sq najczqiciej w spos6b przypadkowy a efekt wprowadzenia jednoczesnej
zmiany wielu informacji czqstkowych jest nie do przewidzenia (dotyczy to
r6wniez systemow sztucznych). Dlatego tez wprowadzenie zmiany w Bauplanie,
dajqcej polepszenie funkcjonowania, jest zdarzeniem stosunkowo malo prawdopodobnym. 0 obiektach, u ktorych niewielka zmiana konstrukcyjna wp5xn"istotnie na jakoSC ich funkcjonowania mowimy, i e sq obiektami dc
zestrojonymi. Analogicznie do tego mozemy powiedziek, ze informacje czq
we Bauplanu, funkcjonujqcych elementbw, sq informacjami dobrze ,
,
,
tiojonymi.
Poglqd, ze genotyp jest strukturq stabilnq i silnie wzajemnie powii---_,
(dobrze zestrojonq) mozna znaleit w pracach wielu biologow-ewolucjonist6w,
reprezentujqcych tzw. holistyczne widzenie genotypu (the holistic view),
zgodnie z kt6rym geny funkcjonujq w zespolach i ich wielka liczba tworzy
tzw. otoczenie genetyczne ("genetic milieu", C he twi er i k ow 1926). Rozni
autorzy stosujq r6zne terminy na nazwanie tej cechy genotypu, i tak
np. L e r n e r (1954) mowi o homeostazie genetycznej, M a t her (1943)
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- szczyty

(doliny) przystosowawcze
istniejace
- dern .dopelnionyW
- demy rnoiliwe do otrzymania droga, rekombinacji eiernent6w z dem6w B i C
k~eruneke~valucjipopulacji (zbioru demdw)

- derny

--

R:ys. 1. De my na tle krajobrazu przystosowawczego. Przestrzen informacji czqstkowych jest
Przestrzeniq wielowyn~iarowq:tutaj pokazano jedynie dwa wymiary, gdzie na osiach ozndczono
uporzqaKowane wartoici informacji czqstkowych. Izolinie oznaczajq linie stalej wartoici r
rzystosowawczej (tzn. wartoici wskainika jakoici funkcjonowania elementow o odpowiednich
rartoiciach informacji czqstkowych). Rekombinacje elementow w obrebie demu nie pozwalajq
a penetracje odleglych obszarow, na przyklad jakakolwiek rekombinacja elementow w obrebie
emu oznaczonego A nie pozwoli na wyjicie poza kwadrat narysowany przerywanq liniq.
Lekombinacja elementow z dwoch demow, n p B i C, pozwala spenetrowat odlegle obszary,
znaczone D' i D". Elementy z Pbszaru D' jeSli wystqpia w demach B lub C mogq dorowadzit Ido przesuniecia ktoregoh z tych demow do obszaru D' i przy odpowiednich waach zapocz+tkowaC ewolucje w kierunku innego szczytu przystosowawczego

c
rznej rownowadze (internal balance), M a y r (1963, 1982) o spoistoici
genotypu.
Ze wzgledu na duzq autonomicznoiC informacji czqstkowych, wprowalzanie zmian i znajdowanie lepszych rozwiqza~iw obszarze kosmetycznym

320

Halina Kwadnicka, Witold KwaSnicki

jest znacznie latwiejsze, a co za tym idzie ich pojawianie siq wystepuje
znacznie czeSciej. Zaakceptowane przez Srodowisko zmiany w obszarze
kosmetycznym majq znacznie mniejszq wage dla d~ugofalowego rolzwoju
rozwazanego systemu (populacji) niz zaakceptowane zmiany w obszarze
Bauplanu. Zmiany w obszarze Bauplanu sq zmianami radykalnymi (rewolucyjnymi) i jakoiciowo zmieniajq dotychczasowy charakter rozlvoju
systemu.
Ze wzglqdu na stosunkowq rzadkoSC wystqpowania, duzq wage (radykalnoSC) i wzglqdnie duzq szybkoSC ich rozprzestrzeniania, zmiany w obszarze Bauplanu majq charakter skokowy. W naszym rozumieniu dlugofalowy
rozwoj systemow ewolucyjnych ma charakter zmian cyklicznych z dwiema
fazami w kaidym cyklu - fazq wzglednej r6wnowagi i fazq substytucji.
PrzejScie z jednej o drugiej fazy wzglednej rbwnowagi, nazywane fazq
substytucji, zwiqane jest z pojawieniem siq lepszego typu, tj. ze zmianq
informacji czqstkowych w obszarze Bauplanu. W czasie fazy wzglqdnej
rownowagi system trwa w fazie ,,oczekiwania" ("stasis") na pojawienie sic
kolejiiego ulepszenia w obszarze Bauplanu i dopasowuje sie do Srodowiska
poprzez zmiany w obszarze kosmetycznym.
Nowa postaC Bauplanu wytycza zakres prawdopodobnych zmian w obszarze kosmetycznym, tzn. zmiana ta wytycza w obszarze kosmetycznym
nowq skanalizowanq Sciezke rozwoju (chreod w terminologii Waddingtona) '.
Prawdopodobnie zaakceptowana nowa postaC jakiegoi taksonu wytycza
analogiczne Sciezki rozwoju we wszystkich nizszych taksonach Bauplanu.
Mozemy powiedzied, ze istnieje pewna funkcja jakoSci (w biologii fitness),
przyporzqdkowujqca kazdej kombinacji informacji czqstkowych liczbq rzeczywistq dodatniq, odzwierciedlajqcq. preferencje Srodowiska, w kt6rym funkcjonujq elementy (tzn. wzglqdnq ocene stopnia zaspokojenia potrzeby Srodowiska).
Funkcja ta okreSla, dla kazdego elementu, pewne prawdopodobne Scieiki
rozwoju. PostaC tej funkcji zmienia siq w czasie. Na zmianq postaci
funkcji jakoSci w czasie wplywajq zar6wno zmiany Srodowiska ,,fizycznego",
w kt6rym funkcjonuje rozpatrywana populacja elementow jak i stan
wszystkich populacji w tym Srodowisku.
Poglqd o skokowym charakterze powstawania gatunkow biologicznych
mozna znaleiC juz u Darwina. Po raz pierwszy i dostatecznie jasny
Darwin zapisal ten poglqd w kilku zdaniach w Red Notebook (za Ur-

'

J a k pis& W a d d i n g t o n (1977) ,.stabilnoici nie naleiy utozsamia~z utrzymywaniem
pewnych skladnikow systemu na stalym poziomie, jak w systemach homeostatycznych. Stabilizacja systemow progresywnych zapewnia to, ze zmiany w rozpatrywanym systemie .sq
kontynuacja zmian wystepujqcych w przeszloSci. Mbwimy czgsto, ze iciezka rozw0.j~tego
typu systemow jest skanalizowana. Na okreilenie tej Sciezki mozna uiyC slowa chreod,
zaczerpniqtego z greki, a znaczqcego to samo co ,,konieczna (wymuszona) Scieika rozwoju".
(odnoinie roinych odzajow stabilnoici patri W a d d i n g t o n (1977) i wyniki symulacji
komputerowych (KwaSnicki 1977)).

Struktura informacji dziedzicznej ....
allsn

170L.I.

32 1

vd es (1982) wskazuje w sposob przekonywujqcy, ze Darwin

r istocie nie by1 gradualistq i sklanial siq ku poglqdowi o istnieniu wielu

ieciagloici w rozwoju gatunkow. Dyskusja na temat nieciqgloici w rozwoju
biologicznych odiyla po opublikowaniu w 1972 roku przez
i 1d r e d g e i G oul d a teorii naruszonej rownowagi. Teoria naruszonej rowno~agi ma wiele elementbw, wspolnych z teqriq specjacji perypatrycznej
Mayr 1963). Jednym z postulatbw teorii naruszonej rbwnowagi jest, ze
owe gatunki powstajq w wyniku rozdzielenia siq linii rozwojowych, z ktorych
:dna rozwija siq niezmiernie szybko (mierzqc to skalq czasu geologicznego).
'o czym - stanowiqc nowy gatuhek - trwa w stanie ewolucyjnej niezmienoSci (evolutionary stasis, S tan1 ey 1982).
,.4..-17A--.
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MECHANIZM POJAWIANIA SIG NOWOSCI W OBSZARZE BAUPLANU

Rozpatrujqc mozliwoSci pojawiania sig nowoici nie mozna ograniczaC
ozwazan do procesow zachodzqcych w obrebie jednej populacji. Konieczne
:st uwzglednienie rowniez procesow zachodzqcych pomiqdzy populacjami
awierajqcymi elementy o roznych postaciach Bauplanu. I tak np. rozpatrujqc moiliwoiC powstawania nowego gatunku biologicznego (nowej dyscypliny naukowej, nowej gatqzi przemyslu) nie mozemy ograniczyk rozwazan
do procesow zachodzqcych w obrqbie jednego gatunku, choCby pojawienie
siq nowej jakoici w takiej populacji by10 'najbardziej prawdopodobne.
Procesami kt61-e nalezy uwzglqdniaC sq np. procesy rekombinacji elementbw
o roinych postaciach Bauplanu (w biologii procesy hybrydyzacji miqdzygatunkowej) 3 .
Powstanie nowoici w obszarze Bauplanu (nowej postaci jakiegoi taksonu) '
jest rezultatem szybko po sobie zachodzqcych zmian, obsenvowanych na
danym poziomie taksonomicznym. Takq seriq powiqzanych ze sobq zmian
lazyvia6 bgdziemy lancuchem. h h c u c h zainicjowany jest najczqkciej przez
lieistotne zdarzenie przypadkowe dzialajqce na zasadzie spustu. Wydaje sic,
ze typowy jest krotki lancuch (kilka do kilkunastu zmian) i stosunkowo
duia czgstoiC pojawiania sig zmian. Czas miqdzy kolejnymi zmianami jest
rzqdu kilku do kilkunastu generacji. Sumaryczny czas trwania tancuchowych
mian jest nie dluzszy, a czqsto znacznie krbtszy, od czasu trwania fazy
"ak wykazuiq badania symulacyjne zbudowanych modeli procesow ewolucyjnych (KwaSnicka i KwaSnicki 1986b), rekombinacje (hybrydyzacje) znadznie przyspieszajq ewolucje
a poziomie Bauplanu. Z tego co wiemy, hybrydyzacja w populacjach biologicznych obserlowana jest jedynie miedzy osobnikami nalezqcymi do gatunkow blisko spokrewnionych.
:zy wystepuje ona miedzy osobnikami gatunkow daleko spokrewnionych, np. nalezqcych do
roznych rodzin, gromad? Z czysto teoretycznego punktu widzenia wydaje nam sie, ze taka
hybrydyzacja musi wystepowak w naturze. Jednym z mozliwych sposobow takiej wymiany
informacji genetycznej pomiedzy osobnikami z odleglych gatunkow jest przenoszenie fragment6w
QNA przez wirusy.
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(d, d )
Rys. 2. Mapa funkcji jakohci i profil przekroju wzdlui grani

substytucji. Dopiero efekt koncowy lancucha zostaje zaakceptowany i uzyskuje
dominacje w fazie substytucji. Krancowym przypadkiem jest powstanie nowoSci w obszarze Bauplanu w wyniku jednej radykalnej zmiany.
Zwolennikami takiego saltationistycznego sposobu powstawania gatunkow
biologicznych byli m.in. . B a t e s o n (1894), d e Vries (1901-1903), Beurlen
(1937), G o l d s c h m i d t (1940, ze swoim "hopeful monster"), Schindewolf
(1950).
Poczqtkowe zmiany wystepujqce w laricuchu nie muszq by6 korzystnp
J -----czesto powodujq one pogorszenie funkcjonowania elementow. W jaki sposob,
mimo tego, elementy te mogq funkcjonowaC i nie podlegak szyrbkiemu
wyeliminowaniu w procesie selekcji?
Srodowisko, w kt6rym wspolistniek moze wiele typow z istotnie roznymi
wskainikami jakoici funkcjonowania elementow, musialoby by6 Srodowiskiem
bardzo tolerancyjnym. Duia r6znorodnoSC elementow w obrebie populacji
powoduje zmniejszenie sie Sredniej jakoici funkcjonowania elementow w populacji, doprowadzajqc niekiedy do wymarcia calej populacji. Efektywnym
sposobem ominiecia fego niebezpieczelistwa jest funkcjonowanie kazdej populacji w postaci licznych, prawie izolowanych podpopulacji. Czesto, przewazajqca wiekszoSC elementow funkcjonuje w jednym homogenicznym Srodowisku, w ktorym proces selekcji skutecznie i szybko eliminuje wiekszoSC
niekorzystnych dewiantow. Pozostala, znacznie rnniej liczna czeSC populacji,
podzielona jest na duzq liczbe podpopulacji funkcjonujqcych w tolerancyjnych Srodowiskach.
Nazwijmy' te prawie izolowane populacje demami, zapoiyczajqc to
okreglenie od W r i g h t a (1982). Demy sq z reguly malymi homogenicznymi
populacjami i ich rozwoj jest bardzo podatny na wszelkie procesy przypadkowe, wplywajqce w istotny sposob na strukture tych populacji. Przy
inalych wielkoiciach demow duiym udziale przypadku w ich ,rozwoiu,

.
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osunkov
it0 spotykak bedziemy sie z przypadkiem ,,wymarcian demu.
. .
dymleranlu jeanych demow towarzyszy proces powstawania innych. W efekcie
bserwujemy dynamiczny proces wymiany demow, w'ktorym istotnq role
r6wniez procesy przypadkowe.
.l,L,J. i e podstawowym irodlem powstawania nowych gatunkow biolo~cznychsg mate izolowane populacje zostaf najpeiniej sformulowany przez
v'righta (1932. 1982). M a y r a (1963,' 1982) i poiniej przez Eldredge'a
G o u l d a (1972, 1977). W opinii Wrighta procesem odpowiedzialnym
pierwszym rzedzie za powstawanie istotnych nowoici (gatunkow i wyzszych
~ksonbw)jest proces przesuwanej rownowagi (shifting balance process).
;tot8 teorii specjacji perypatrycznej Mayra 3est teza, ze nowy gatunek
owstaje w malej izolowanej podpopulacji, iyjqcej na peryferiach gatunku
~dzicielskiego.
Podstawow)lm irodlem wystepujqcej w proeesie reprodukcji zmiennoki
lementow potomnych, sq mutacje ir;,formacji czqstkowych i procesy rekombiacji. Rozna jest rola mutacji i rekombinacji w procesach wystepujqcych
obrebie dem6w i miqdzy demami. Rekombinacje zwiqzane sq z procesami
iigracji elementow miedzy demami w procesach biologicznych i przeplywem
iformacji w systemach sztucznych. Nowe typy w obrebie demow powstajq
r7ede wszystkiln drogq mutacri. rekombinacle umoiliwia~qszybkie rozprzer;lt.niani~
:ciq korsystnycl? mutacri w demie. w ktorym taka mutacia wystqila. Na Ivys. 1 . pokazano rozklad demow na tle mapy krajobrazu przystoso(awczego (tzn. mapy funkcii lakoici) 4.
Widzqc rozwoj populacji jako ruch tej populacji w krajobrazie przystosorawczym mozna powiedziek, ze tak mutacje, jak i rekombinacje miqdzy
lementami tego samego demu nie pozwalajq na penetracje odleglych obcarow krajobrazu przystosowawczego. Rozwoj tq drogq ogranicza sie do
oszukiwania rozwiqzan w stosunkowo bliskim otoczeniu obszaru aktualnie
ajmowanego przez populacjq.
Calkowicie odmienne znaczenie majq rekombinacje w procesach zachozqcych miedzy demami. Prawdopodobienstwo mutacji w odlegle obszary
raiobrazu przystosowawczego (czqsto nazywane makromutacjq) jest male 5 .
n umozliwiajqcym efektywne badanie takich odleglych obszarow jest

.

r

I

tulaty dotyczqce ksztaltu funkcji iakoici przedstawiliimy w pracy (Kw aSni c k a
K w a i n i c ki 1986a). Tutaj przypomnimy jedynie, i e jeSli ograniczymy rozwazania~do
volucii na jednym poziomie taksonomicznym w obszarze Bauplanu, to funkcja jakdici
a ksztalt (ilugich wqskich grzbietow (z wyrainq ostrq graniq) - grzbiet6w nierbwnoleglych
osi reprezentujqcych rozne postacie informacji czqstkowych. W naszym odczuciu taki
iztait funkcji jakohci jest charakterystyczny dla elementow o dobrze ,.zestrojonejX inrmacji dziedzicznej, u ktorych zmiana niewielkiej liczby informacji czqstkowych prowadzi
istotnego zmniejszenia oceny jakoSci funkcjonowania i odzwierciedla ,postulat Waddingtona
.. ksztaltu chreodbw.
Wg nas prawdopodobienstwo makromutacji maleje w spos6b geometryczrly ze wzrostem
)dlegloSci" od zajmowanego obszaru.
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Rys. 3. Rozklady typ6w w fazie wzglednej rownowagi i w fazie substytucji

proces rekombinacji elementow z roznych demow. Rekombinacja taka jest
z reguly rekombinacjq pomiedzy elementami istatnie roznymi (patrz ilustracja
na rys. 1).
Cala przestrzeli informacji czqstkowych jest przestrzeniq wielowymiarowq.
Kaidy z demow lest nalczeiciel ..uwiqziony" na lokalnei wielowymiarowei
grani (chreodzie) tak, ze zniblezienie lepszego rozwiqzania wymaga z reguly
jednoczesnej zmiany wielu informacji czqstkowych. Prawdopodobienstwo zajicia
takiego zdarzenia jest stosunkowo male. R o m o j ,,uwiezionej" populacji
wzdlui grani (chreodu) jest zatem bardzo powolny, lub wrecz populacja
zatrzyrnuje sic w rozwoju. Rekombinacja informacji czqstkowych spowodowak
moie ,,przejicie" elementu zrekombinowanego w obszary odlegle, znajdujqce
sie w bezpoiredniej bliskoici chreodu z lepszymi perspektywami rozwoju.
Rekombinacje elementow z rbznych demow spelniajq najczeiciej role
spustu inicjujqcego lancuch zmian. Mutacje natomiast odgrywajq wiekszq
role w powstawaniu kolejnych zmian w lancuchu. Podstawovre znaczenie dla
dlugofalowego rozwoju populacji upatrujemy w procesach rekombinacji
elementow (przeplywu informacji w systemach sztucznych) miedzy demami.
Nalezy sie spodziewa6 istnienia pewnego optymalnego (rownowagowego)
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wspolczynnika rekombinacji, zapewniajqcego efektywnq penetracjq krajobrazu
przystosowawczego i jednoczeinie nie przyczyniajqcego siq do zbyt duzego
wzrostu kosztow rozwoju. WiqkszoiC rekombinacji miedzy elementami z roznych
dem6w jest wysoce niekorzystna, najczeiciej letalna. Zbyt duiy wspolczynnik
rekombinacji przyczyniajby sie do zbyt czqstego ,,wymierania3' elementow,
a czqsto calych demow. Innym efektem zbyt czestej rekombinacji mogloby
bye rowniei zmniejszenie roznorodno6ci demow, istotnej dla przyspieszenia
ewolucji.
Innymi czynnikami spelniajqcymi role spustu inicjujqcego lancuch zmian
mogq bye :
1. Duia losowoSC (dryft) trajektorii niektorych demow.
2. Ciqgle zmieniajqce siq irodowisko.
Wydaje sie jednak, i e znaczenie tych czynnikow dla rozwoju populacji
nie jest tak istotne jak wspomnianych rekombinacji miqdzy demami.
Mowimy, i e demy, ktorych trajektorie sq bardzo podatne na wszelkiego
rodzaju zdarzenia losowe sq demami z duiym dryftem. Dryft spowodowany
moze by6 wieloma czynnikami : w biologii takim podstawowym czynnikiem
jest mala liczebno6C demu; w systemach sztucznych wchodzic mogq w gre
wszelkiego rodzaju czynniki psychiczne, kulturowe, spojeczne. W wyniku
dryftu zdarzyC sic moze (tak jak to postuluje Wright w biologii), i e dem
,.zawqdrujen w trakcie swojego rozwoju do obszaru szczegolnie ,.wrailiwego"
(np. w okolice punlctu rozgalezienia chreodow) i zapoczqtkuje szybkie
i
zmiany w kierunku ktoregoi ze szczyt6w przystosowawczych.
~rodowisko,w ktorym funkcjonujq elementy jest irodowiskiem ciqgle
zmieniajqcym siq. M6wiqc w naszej konwencji, krajobraz przystosowawczy
jest dynamiczny. Moze siq zdarzyC, i e w wyniku zmiany krajobrazu
przystosowawczego niektore elementy znajdujq sie w sytuacji gdy niewielka
zmiana, np. mutacja, zainicjowac moze sekwencje szybkich zmian.
Po.jawia.jqce sie w niektorych demach elementy lepszych typow migrujq
do innych dem6w. Mozliwe sq dwie sytuacje: w pierwszej, gdy elementy
o nowej postaci Bauplanu konkurujq z elementami o ,.starszych" postaciach
Bauplanu, moze do.jSC do wyginiecia starego taksonu (np. gatunku, dyscypliny
naukowej, galezi produkcji) i zastqpienia go nowym. W drugie,j, gdy
elementy o nowej postaci Bauplanu znajdujq w irodowisku wolnq ,.niszq
ekologicznq" i mogq koegzystowat ze starymi taksonami, obserwuiemy szybki
wzrost i liczebnoic poczqtkowo malolicznego demu i pojawienie siq nowego
taksonu.

Zasadniczym celem budowy'dwoch modeli procesow ewolucyjnych, ktorych
krotki opis i niektore rezultaty badan symulacyjnych przedstawiamy poniiej,
byla chqt znalezienia odpowiedzi na pytanie: w jaki spos6b szybkoSC
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ewolucji i charakter jej dlugofalowego rozwoju zalezq od roznorodnoici
typow w obrqbie populacji i od rekombinacji informacji dziedzicznej?
Wielokrotnie spotykaliimy siq z opiniami biologbw i filozofow, ze istnieiq
pewne problemy z wy,jainieniam adekwatnego tempa ewolucji biologicznej.
I tak np. Kemeny (1967, s. 203) pisze: ,.Otoi wielu biolog6w sqdzi, ze
neodarwinizm nie moze wyjainik adekwatnie tempa ewolucji. W niepelnej,
czysto jakoiciowej teorii bardzo trudno jest nawet oszacowaC, jak szybko
m6gI przebiegaC ten proces. Mimo to pewne obliczenia szacunkowe zostaly
przeprowadzone i wyniki sq niepokojqce. Rachunek prawdopodobienstwa
wskazuie, i e ewolucia mogla rzeczywiicie przebiegak zgodnie z zasadami
neodarwinizmu, ale niekthre obliczenia zdaj8 siq SwiadczyC, ze w6wczas proces
ten musialby przebiegat wolniej niz to bylo faktycznie".
C o h e n (1973) sugeruje nieoptymalnoSC proces6w ewolucyjnych : ,.Poniewaz ewolucja przez selekcjq naturalnq jest analogiczna do poszukiwania
szczytbw w krajobrazie przystosowawczym, przy znajomoSci jedynie lokalnego
gradientu, nie jest zaskakujqce, ze wiele z tych szczytow osiqgniqtych
przez ewoluujqce populacje jest wzglednie niskich. Tak dlugo jak krajobraz
pozostaje taki Sam, populacja nie ma zadnych mozliwoici opuszczenia
lokalnego, niskiego szczytu w ktorym zostala uwiqziona. (...)
CzqstotliwoiC mutacji' lub rekombinacji kt6re dajq polepszenie wartoici
przystosowawczej jest zazwyczaj bardzo mala. (...) Zakladajqc, ze poszczegolne cechy mogq mutowaC niezaleznie, przyjmujqc prawdopodobienstwo
zmiany jednej cechy rowne -lop4, oraz ze do polepszenia wartoici przystosowawczej wymagana jest zmiana 10 cech jednoczebnie, w6wczas prawdopodobienstwo mutacji dajqcej polepszenie jest rowne okolo
Co
oznacza, ze nawet dla niewyobrazalnie duiej populacji rownej lo3', prawdopodobienstwo wystqpienia osobnika lepiej przystosowanego jest r6wne lo-".
(...) Oznacza to, ze obicnie zyjqce populacje sq w wiqkszoici najprawdopodobniej na raczej nisko po~ozonymobszarze w krajobrazie przystosowawczym,
doiC daleko od najbIizszego szczytu".

EWOLUCJA JEDNEGO DEMU

Opis formalny modelu opisujqcego ewolucjq stosunkowo licznego, izolowanego demu przedstawiony jest w pracach K w a i n i c ki (1979) i K w a i ni ck,a
i K w a i n i c k i (1986a). W modelu tym jedynym ir6dlem nowych typok
sq mutacje. Z biologicznego punktu widzenia model ten opisuje ewolucjq
populacji skladajqcej siq z osobnikow haploidalnych. Rozpatrujemy w nim
ewolucjq w czasie dyskretnym, wyznaczonym przez kolejne generacje elementovf.
Zakladamy, ze :
- Kazdy element nalezqcy do populacji
scharakteryzowany .jest przez
n-wymiarowy wektor informacji czqstkowych, d = (dl, d,, ..., di,..., d,),
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gdzie kazda skladowa di tego wektora przyjmuje dowolnq wartoik calkowitq. M6wimy, ze element scharakteryzowany wektorem d jest typu d.
- Istnieje pewna funkcja jakoici q ( d ) - w biologii fitness, przyporzqdkowuiqca kaidemu typowi d pewnq wartoic rzeczywistq dodatniq,
- Powstajqca w procesie reprodukcli liczba potomkow elernentu typu d jest
zmiennq losowq takq, ze jej wartoSC oczekiwana (tzn. irednia liczba
potomstwa elementu typu d) jest wprost proporcjonalna do jakoSci typu d,
q ( d ) i odwrotnie proporcjonalna do iredniej jakoici (Sredniego fitness)
elementow nalezqcych do populacji q ( t ) .
Nie wszystkie elementy potomne sq tego samego typu co element ..rodzicielski". W procesie reprodukcii istnieje statystyczna moiliwoSC zmiany
typu u potomka w wyniku mutacji kazdej z n informacji czqstkowych.
' Ponizej przedstawimy rezultaty dw6ch eksperymentow symulacyjnych obrazujqcych typowe zachowanie siq modelu i przyspieszenie ewolucji w sytuacji istnienia roinorodnoici typbw. Ewolucja w tym modelu jest rezultatem
wsp6ldziakania dwoch mechanizmow: selekcji typbw i generacji typ6w.
Pierwszy mechanizm powoduje liczebny wzrosPelementow o jakoS'ci wi~kszej
od iredniej jakoici elementow w populacji i r6wnoczeSnie ,.wymieranie7'
elementbw o jakoici mniejszej. Dzialanie selekcji powoduje stale zmniejszanie
siq roznorodnoici typow w populacji, doprowadzaiqc w efekcie do istnienia
w populacji jedynie elementow typu najlepszego. Drugi mechanizm, wynikajqcy z istnienia mutacji informacji czqstkowych, powoduje ciqgle pojawianie siq nowych typQw, zarbwno gorszych jak i lepszych od aktualnie
wyst~pujqcychw populacji. Pod dzialaniem obu mechanizmow obserwujemy
ustabilizowanie sic pewnego rozkladu typbw, w kt6rym istnieje typ najliczniejszy (tzn. typ aktualnie najlepszy) i duza liczba ma~olicznych typ6w
z otoczenia typu najlepszego. Istnienie r6znorodnoici typ6w w populacji
powoduje zmniejszenie iredniej jakoici populacji i z punktu widzenia chwilowego rozw0.j~populacji jest niekorzystne. Z drugiej strony, jak wynika to
z przeprowadzonych eksperymentbw symulacyjnych i poczynionych oszacowan
szybkoici ewolucji, istnienie takiej r~inorodnoiciw istotny spos6b wplywa
na mozliwoi~,pqjawiania s i ~typbw lepszych od aktualnie najlepszego.
Zatem rozw4j populacji jest pewnego rodzaju kompromisem miqdzy chwilowym
pogorszeniem jakoici populacji i stworzeniem perspektyw na szybki rozwbj
populacji w przyszloici.
Na rys. 3 przedstawiliimy dwa rozklady typ6w w przestrzeni informacji
czqstkowych. Wyniki te otrzymano w eksperymencie z dwuwymiarowq
funkcjq jakokci, ktorej mapa przedstawiona jest na rys. 2. Populacja w chwili
poczqtkowej skladaka siq z N = lo4 elementow, a prawdopodobielistwo
Rozklad w chwili t = 110 jest przykladem
mutacji bylo r6wne p = 1,5.
rozkladu typ6w w fazie substytucji. Centrum rozkladu i jego otoczenie
przesuwa siq z typu (8, 8) do nowego, lepszego (7, 7). Drugi rozklad
w chwili t =250 jest przykladem rozkladu w fazie wzglqdnei r6wnowagi.
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Typem najliczniejszym (centrum) jest typ (4,4), nowy lepszy typ (3, 3) nie
zostal jeszcze ,.znaleziony". Otoczenie typu dominujqcego sklada siq z pieciu
typ6w - (3,4), (4,2), (4,3), (4,5), (5,4). Na osiach przedstawiono rowniez
rozklady informacji czqstkowych d , i d,. Liczba elementow w rozkladach
podana jest w skali logarytmicznej. Funkcja jakoici dobrana zostala zgodnie
z postulowanym przez Waddingtona ksztaltem chreodu.
Dla typ6w na grani chreodu zmiana ktorejkolwiek informacji czqstkowej
powoduje zmniejszenie jakoSci i do znalezienia lepszego typu wymagana jest
zmiana jednoczeinie obu informacji czqstkowych - d, i d,. Przy prawdopodobienstwie mutacji r6wnym 1,5-10-3 i w sytuacji gdy wszystkie elementy
w populacji sq tego samego typu leiqcego na grani (tzn. r6inorodnoiC
typow jest rowna zero), mozna oczekiwak i e nowy, lepszy typ pojawiak sie
bedzie co ok. 45 generacji. W przypadku istnienia roznorodno~ci typow,
mozliwe jest znalezienie lepszego typu poprzez mutacje u odpowiednich
elementow z otoczenia typu dominujqcego. W fazie wzglednej rownowagi
liczba takich elementow jest rowna ok. 150. JakoiC tych typow jest r6wna
ok. 0.8 jakoSci typu aktualnie najlepszego. W kazdej chwili czasu (kazdej
generacji) ok. 30 elementow z tych 150 jest eliminowana (wymiera) i jednoczeSnie ok. 30 elementow jest wprowadzanych, jako efekt mutacji typu
najlepszego. Mozemy oczekiwab, i e mutacje u gorszych 150 elementow bedq
generowaC element typu lepszego od aktualnie najlepszego co ok. 4 generacje.
Oczekiwanie to potwierdzajq eksperymenty symulacyjne. Na rys. 4 priedI
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Rys. 5. Srednia jakoSC i r6inorodno8C typbw

stawiono wykres Sredniej jakobci; strzalki wskazujq momenty pojawiania sic
lepszych typbw. WidaC, ze nowy lepszy typ pojawial sie co ok. 20 generacji (w okres 20 generacji wchodzi r6wniei czas potrzebny na rozprzestrzenienie sic nowego typu w populacji, tzn. faza substytucji). Zmiany liczebnoici
poszczeg6lnych typow pokazano na rys. 5. Zdobywanie dominacji i jej
tracenie kolejno przez typy (7,7), (6,6), (53) i (4,4) jest widoczne. Jednoczeknie jakby w tle typow dominujqcych istnieje duza liczba malolicznych
typ6w gorszych od typu dominujqcego.
Teze o istotnym znaczeniu r6znorodnobci typow potwierdzajq ekspe
rymenty z funkcjami jakobci, opisujqcymi krajobraz przystosowawczy w trzech
roinych wymiarach, odpowiednio n = 2, 3 i 4 (rys. 6). Kaida z tych trzech
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Rys. 6. Srednia jakoSC w szesclu ekspelymentach z dwu-(a), trzy-(b) i czterowymiarowa, (c)
funkcjq jakokci i dla dw6ch prawdopodobienstw rnutacji p = 5 ,
(1) i p = l W 3 (2)
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funkcji jakoSci ma taki sam profil wzdluz grani, tzn. jednoczesna zmiana
dwoch, trzech lub czterech informacji czqstkowych powoduje polepszenie
jakoSci o 20%. Zmiana mniej niz n informacji czqstkowych (n =2, 3, 4
odpowiednio dla trzech funkcji) powoduje pogorszenie jakoSci od 4% do 20%.
Dla wszystkich eksperymentow populacja poczqtkowa skladala sig z lo4
elementow o typach na grani - (7,7), (7,7,7), (7,7,7,7), odpowiednio dla tych
funkcji. ~redniejakoSci w szeSciu eksperymentach dla dw6ch prawdopodobienstw mutacji (p = l o p 3 i 5 . lop3) przedstawiono na rys. 6.
Jezeli zalozylibySmy, ze w kazdym momencie czasu istniejq tylko typy
na grani, to Srednie czasy oczekiwania na pojawienie siq typu lepszego
bylyby rowne odpowiednio dla tych szeSciu eksperymentow (przy liczeniu
tych czasow zastosowano wz6r T = (p" - N ) - I):
d l a ~ = I O - ~ T=100
T=105
T=108,
d1ap=5.10-3
T=4
T=800
T=1,6.105.
Sredni czas substytucji w tych eksperymentach byl r6wny ok. 50 generacji. Porownanie tych czas6w z rozwojem populacji w szeiciu eksperymentach potwierdza teze o istotnym znaczeniu r6znorodnoSci typbw dla rozwoju
populacji. Zmniejszenie bredniej jakoici populacji jest cenq za szybszq ewolucjq. Dla zilustrowania roznicy miedzy wartoiciq Sredniq a maksymalnq
jakoiciq elementbw, na rys. 6b i 6c pokazano rowniez wykres jakoSci typu
aktualnie najlepszego w populacji. W pracy K wa Sni c k a i K w aS nic ki
(1986a) przedstawiliSmy rowniez oszacowanie szybkoSci ewolucji, w zaleznoici
od r6inorodnoSci typ6w w bbrebie populacji'. Z oszacowania tego wynika,
ze najwieksze przyspieszenie ewolucji obserwujemy przy niewielkiej rbznorodnoici, i tak np. w sytuacji podobnej do podanej przez Cohena (n = 10,
p = l o p 4 i N = 101° elementow) Sredni czas oczekiwania na pojawienie sic
typu lepszego jest rowny: przy zerowej roznorodnobci - lo3' generacji,
przy rbinorodnoSci rownej 0,05 - lo8 generacji i przy r6znorodnoSci
0,l - lo5 generacji.

EWOLUCJA WIELU DEMOW

W modelu, ktorego opis formalny jak i opis eksperymentow symulacyjnych przedstawiliSmy w pracy K waS nic k a i K w a Sni c ki (1986b), rozpatrujemy ewolucje pewnego zbioru demow, miedzy ktorymi zachodzi losowy proces rekombinacji eldmentow. Izolacja miedzy demami jest na tyle
duia, ze prawdopodobienstwo rekombinacji jest znacznie mniejsze od teoretycznego prawdopodobienstwa wystqpujqcego w sytuacji calkowicie losowego
,,kojarzenia" siq elementow. Natomiast rekombinacje pomiedzy elementami
nalezqcymi do tego samego demu sq calkowicie losowe - prawdopodobienstwo
sko~arzeniadwoch dowolnych elementow jest zawsze iednakowe i wynika
jedynie z liczby elementow w demie (w biologii mowimy wowczas o panmiksji).

I
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Pcdobnie jak poprzednio, ewolucja w tym modelu rozumiana jest jako
ruch poszczegolnych'dem6w w krajobrazie przystosowawczym, ruch opisywany
trajektoriami dem6w w przestrzeni informacji czqstkowych. Duiy wplyw na
trajektorie niektorych demow mogq mieC wszelkiego rodzaju zdarzenia przypadkowe, powodujqce, i e ruch demu w krajobrazie przystosowawczym bedzie
czqsto przypominal blqdzenie losowe. Demy takie nazywamy demami z duzym
dryftem, analogicznie do znanego zjawiska dryftu genetycznego, obserwowanego w malolicznych populacjach biologicznych. W kazdej chwili, polozenie
demu w chwili nastepnej (trajektoria demu) uzaleinione jest w sposob stochastyczny od now0 powstalych elementow; elementy te mogq pojawiC sie
drogq mutacji lub rekombinacji elementow naleiqcych do rozpatrywanego
demu, bqdi tei drogq rekombinacji z elementami z innych demow.
Przyszle polozenie dem6w okrehlane jest dwuetapowo. W pierwszym etapie
symulowany jest proces mutacji i rekombinacji elementow w obrebie demu.
Przy zadanym wielowymiarowym rozkladzie prawdopodobienstwa, ktbrego
dyspersja zalezy od ~oznorodnoicidemu, wybierany jest losowy punkt (typ)
z przestrzeni wok01 aktualnego polozenia demu. W oparciu o zadawanq
funkcje jakoici obliczana jest jakohC tak wybranego typu. Prawdopodobienstwo
zdominowania demu przez nowy typ (tzn. zmiany palozenia demu w krajobrazie przystosowawczym) zaleiy od stosunku jakoici now0 znalezionego
typu do iredniej jakoici demu oraz od wielkoici dryftu charakteryzujqcego
dany dem. Og6lna tendencja jest taka, i e prawdopodobienstwo to jest tym
wicksze, im wiqksza iest wartoSC stosunku jakoSci nowego typu do iakoici
demu. Przy malym dryfcie prawdopodobienstwo zdominowania demu przez
typ o mnieiszei iakohci iest bardzo male i tym mnieisze, im mnieiszy iest
wspomniany wyzej stosunek jakoici. JakoiC demu z malym dryftem wzrasta
wzdluz jego trajektorii, mowimy, ze trajektoria takiego demu jest regularna.
~ a t o d i a s przy
t
duiym dryfcie prawdopodobienstwo zdominowania przez typ
o mniejszej jakoici jest stosunkowo duze. Powoduje to, ze trajektoria demu
z duzym dryftem przypomina blqdzenie losowe w przestrzeni informacji
czqstkowych (w krajobrazie przystosowawczym) i jakoik takiego demu zmienia
sic losowo wzdluz jego trajektorii.
W drugim etapie symulowany jest proces rekombinacji elementow pochodzqcych z roznych demow. Zadane prawdopodobienstwa rekombinacji
elementow miedzy demami sluzq do okreilenia zajicia (lub nie) rekombinacji
miqdzy kazdq para demow. Podobnie jak w poprzednim etapie, obliczana jest
jakoik powstalego tq drogq typu i okreilane jest prawdopodobienstwo
przesuniecia trajektorii demu do $ego typu zaleznie od stosunku jakoici
i wielkohci dryftu.
Jak wynika z przeprowadzonych eksperymentow symulacyjnych, na przyspieszenie ewolucji wplywa nie tylko samo istnienie prawie izolowanych
demow, ale fakt, ze mamy do czynienia z demami o roznych wartoiciach
dryftu. Ewolucja przebiegala najszybciej gdy wspolistnialy demy z duiym
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i malym dryftem. Mozna powiedziek, ze demy z malym dryftem sluzyly
do ,,zapamietywania" i ,,przechowywania" coraz to lepszych typow, powstajqcych przede wszystkim drogq rekombinacji z elementami demow o duzym
dryfcie. Natorniast demy o duzym dryfcie wqdrujqc po krajobrazie przystosowawczym, przemieszczajqc sie z miejsca na miejsce w spos6b przypadkowy, stwarzaly okazje do rekombinacji dajqcych lepsze typy.
Ewolucja demow (niezaleznie od wielkoSci dryftu) miala charakter skokowy. NajczeSciej skok powodowany by1 rekombinacjq elementow z roinych
dembw, stosunkowo rzadko przez makromutacjq. Z reguly skok wiqza1 siq
z duiq zmianq morfologiczn~(tzn. z duzym przeskokiem trajektorii demu)
i stosunkowo niewielkim przyrostem jakoSci demu. W nastepnych chwilach
nastqpowal znaczny przyrost jakoSci demu, zwiqzany ze stosunkowo niewielkimi zmianami morfologicznymi. Taki charakter rozwoju wynikal z tego,
ze skok trajektorii zwiqzany by1 z przeskokiem demu w okolice innego
chreodu, w okolice dosyk odlegle od jego grani. Po skoku nastqpowal
szybki rozwoj demu w kierunku do grani.

9
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Pojawienie sig nowoSci w obszarze Bauplanu (np. nowych gatunkow
biologicznych, nowych paradygmatow) wiqzane jest czesto z drastycznymi
i gwaltownymi zmianami Srodowiska, w kt6rym funkcjonuje rozpatrywana
populacja elementow. Takie katastroficzne zmiany Srodowiska powodowak
mialyby duze wahania wielkoSci populacji i zmniejszenie presji selekcyjnej.
Mialoby to stwarzak okazje do pojawiania siq wszelkiego rodzaju dewiacji
nie majqcych szans przezycia w warunkach normalnej presji selekcyjnej.
Okresy katastroficzne nie tnvajq dkugo, a elementy, ktbre przezywajq, sq
,,wybieraneWw sposbb calkowicie losowy. Postuluje sie, ze elementy przezywajqce okres katastroficznych zmian sq zasadniczo inne od elementow
funkcjon~jqc~ch
przed tym okresem.
,
W naszym modelu probujemy wyjainik powstawanie nowych gatunkow
bez koniecznoSci odwolywania sie do katastroficznych zmian Srodowiska.
Nie negujemy istotnego wplywu katastroficznych epizodow na przebieg ewolucji, sqdzimy jednak, ze wyjainienie procesu ewolucyjnego w dhgim okresie
czasu (np. w skali geologicznej - makroewolucja) nie moie by6 oparte
tylko na postulacie zmian katastroficznych. Pokazujemy mozliwoSci pojawiania
siq nowych gatunkow w warunkach stabilnego (lub wolno zmieniajqcego
siq) Srodowiska.
Wiele koncepcji przedstawionych w tej pracy wykazuje daleko idqce
podobienstwo do podelicia Wrighta (teoria przesuwanei rownowagi - shifting
balance theory) i teorii speciacii perypatrycznei Mayra. Istnieiq iednak
1
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zasadnicze roznice miqdzy prezentowanym podeliciem a teoriami Wrighta
i Mayra, dotyczqce przede wszystkim mechanizmu powstawania nowych
taksonow (zwlaszcza gatunkbw). U Wrighta podstawowym mechanizmem
odpowiedzialnym za powstawanie nowych gatunkow jest dryft genetyczny
i dynamicznie zmieniajqcy sic krajobraz przystosowawczy. Demy o duiym
dryfcie wqdrujqc czesto w sposob calkowicie przypadkowy po krajobrazie
przystosowawczym znajdujq lepsze genotypy. Genotypy te przenoszone sq do
populacji glownej, gdzie konkurujq ze starym gatunkiem i wypierajq go
(mamy wowczas sytuacje z zastqpieniem jednego gatunku drugim), bqdi tez
dem, w kt6rym taki genotyp wystqpil, znajduje swojq niszq i rozrasta sic.
Mayr w swojej teorii kladzie nacisk na autonomiczne procesy wystqpujqce
w populacjach peryferycznych, doprowadzajqce do znalezienia lepszego genotypu, ktory tak jak u Wrighta, wedruje do populacji gl6wne.j bqdi znajduje
swojq nisze ekologicznq.
W przedstawionym podejiciu kladziemy nacisk na istotne znaczenie
procesow rekombinacji miedzy prawie izolowanymi demami i powstawanie
nowych postaci Bauplanu (np. nowych gatunkow) w wyniku procesow hybrydyzacji (rekombinacji elementow naleiqcych do dem6w rbznych gatunkow).
Stosunkowo rzadko w przeprowadzonych eksperyinentach symulacyjnych nowe, 5
lepsze od aktualnie najlepszych, typy znajdowane byly w obrebie demow
z duiym dryftem, jako wynik ich ,,blqdzenia losowego" w, krajobrazie
przystosowawczym (tak jak to postuluje Wright).
Ewolucja w naszym rozumieniu to proces poszukiwania coraz to lepszych
typ6w w ciqgle zmieniajqcym sic irodowisku, bedqcy rezultatem wspot
dzialania trzech rownie istotnych mechanizm6w - mutacji, rekombinacji i selekcji. Mutacje (i czeiciowo rekombinacje w obrebie demu) umozliwiajq
stosunkowo wolne przemieszczanie sic demu w krajobrazie przystosowawczym;
rekombinacje elementow z roznych demow umozliwiajq wykorzystanie roznic
w polozeniu kaidego z duzei liczby demow w kraiobrazie przystosowawczym.
Proces selekcji dzialajqcy w obrqbie demow umozliwia zachowywanie znajdowanych coraz to lepszych typ6w.
Prezentowane podejicie, zakladajqce, ze kazda z populacji podzielona jest
na prawie izolowane demy, tlumaczy zmiany zachodzqce na dw6ch poziomach:
1. Kosmetycznym- przez mutacje i rekombinacje elementow w obrebie
demow nalezqcych do tego samego gatunku biologicznego (dziedziny
wiedzy, galqzi przemyslu).
2. Bauplanu (np. powstawanie nowych gatunkow biologicznych) - przez hybrydyzacje elementow nalezqcych do dem6w z roznych gatunkbw biologicznych (dziedzin wiedzy, gal~ziprzemyslu).
Glownym celem naszych prac jest poszukiwanie czynnikow przyspieszajqcych ewolucje i wplywajqcych w sposob istotny na charakter rozwoju tego
typu procesow.
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Reasumujqc nasze dotychczasowe rozwazania mozemy powiedziek, i e najwazniejszymi czynnikami przyspieszajqcymi ewolucjg sq:
1. Podzial populacji na prawie izolowane demy i poszukiwanie typ6w drogq
rekombinacji elementow z roznych dem6w.
2. RoznorodnoSC rozwiqzan w obrebie kazdego z demow (zwiqkszajqca
szybkoSC znajdowania lepszych rozwiqzali drogq mutacji i rekombinacji
elementow w obrqbie tego samego demu- efektem jest szybszy ruch
demu w krajobrazie przystosowawczym, zwlaszcza wzdluz chreodu).
3. Istnienie dem6w o rbinej wartoSci dryftu, a przede wszystkim dem6w
o duiym i malym dryfcie, z ktorych pierwsze umozliwiajq ,.zapami@ywanie" najlepszych typow, a drugie wqdrujqc po krajobrazie przystosowawczym stwarzajq okazje do rekopbinacji umozliwiajqcych znajdowanie
coraz to lepszych typ6w.
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