
Természetes szelekció és adaptáció

Amiről szó lesz…

– öröklődő és variábilis fenotípus

– természetes szelekció

– adaptáció

– evolúció



Miért fontos a természetes szelekció (TSZ)?

1. C.R. Darwin 1859 A fajok eredete centrális eleme

– evolúciós „elmélet” centrális eleme

2. adaptív evolúcióért felelős mechanizmus

– minden élőlény evolúciós eredetű és külsejű – diverzitás oka
– fajon belül: túlélési, szaporodási sikert növelő jellegek
– faj felett: faj-, kládképződés, döbbenetes biológiai diverzitás

3. egyszerű, mégis széles hatókörű (számos vonatkozás)
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– faj felett: faj-, kládképződés, döbbenetes biológiai diverzitás

3. egyszerű, mégis széles hatókörű (számos vonatkozás)

4. emberi gondolkodás, világnézet: tervező mellőzése

– vallás-szerű szubjektív megközelítés: 

„a kacsa propellerrel hajtja magát, és kész!”

– tudományos objektív megközelítés:

„álljunk csak meg! na, de mi van a <felszín alatt>?”
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Miért fontos a TSZ?

Mert a biológia alapköve.

„Nothing in biology makes sense except

in the light of evolution.”

Theodosius Dobzhansky (1900–1975)

genetikus

„A biológiában minden csak az evolúció fényében válik érthetővé.”

– ökológia, viselkedés, biokémia, genetika, táplálkozás…

… viselkedésökológia, evolúciós pszichológia, orvoslás és 
természetvédelem
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TSZ definíció

– TSZ és evolúció nem felcserélhető, nem rokon értelmű

– evolúció TSZ nélkül (genetikai sodródás) és TSZ evolúció nélkül 
(káros mutációk kiszűrése)

Feltételei:

1. fenotípusos variancia biológiai entitások (pl. egyedek) között

2. fenotípusok eltérő túlélési / szaporodási sikere – differenciális fitness

3. szülő–utód hasonlóság a sikerben – öröklődő fitness (és fenotípus)

=> konzisztens eltérés fitnessben fenotípusosan különböző 
biológiai entitások között (az adott környezetben)
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Fitness mérőszámai

– szaporodási siker

– túlélési siker

– ivarérett kor elérésének valószínűsége

– élettartam alatti szaporodási siker

fitness = ∫ lx × bx

– fitness relatív –> átlagok összehasonlítása

– populáció átlagához képest
– alternatív genotípus átlagához képest
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TSZ – empirikus példák

1. mesterséges szelekció
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TSZ szintjei

– biológiai entitások: allél, sejtvonal, egyed, populáció, faj, klád

– egyed alatti szint: allél, gén – génszelekció

– egyed szint: genotípus, egyed – egyedszelekció
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Mit tudunk az adaptációkról? – példák

1. kígyók kinetikus koponyája

– zsákmány lenyelése: csontok laza kapcsolódása

– más hüllők módosult csontjai

2. fekete özvegy szexuális kannibalizmusa

– hím önfeláldozás?

– nem, hanem szaporodási siker növelése

– hosszú élet szükséges? nem

– a fitness relatív mérőszám
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Adaptáció definíció

– öröklődő jelleg, ami a TSZ „terméke” (szin.: adaptív jelleg) az adott 
környezetben

– az adaptív jelleg az amelyik növeli a fitnesst a többbi, alternatív 
tulajdonsághoz képest

Exaptáció

– ősi „előadaptív” jelleg, ami előnyös egy új szituációban –> új 
funkció, ami nem a TSZ „terméke”
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Adaptáció Exaptáció
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Minden jelleg adaptív? NEM, de nagyrészük IGEN

Mi nem? – példák

1. fizikai, kémiai kényszer

– pl. hemoglobin piros színe

2. genetikai sodródás (6. előadás)

– barna szín neutrális, nem szelektált jelleg –> nincs adaptív értéke

3. korreláló evolúciós esemény

– kapcsoltsági egyensúlytalanság vagy pleiotróp génhatás

4. ősi, pleziomorf jelleg

– pl. emberi koponya varratai

sodródás
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Evolúció?

– valami még hiányzik, a történet nem kerek

– láttuk mi a TSZ és az adaptáció, DE hol az evolúció?

– „adaptív evolúció természetes szelekció révén” – forgatókönyv

populáció t
(allélfrekvencia)

környezet

TSZ

populáció t + 1
(∆ allélfrekvencia)
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Evolúció?

– valami még hiányzik, a történet nem kerek

– láttuk mi a TSZ és az adaptáció, DE hol az evolúció?

– „adaptív evolúció természetes szelekció révén” – forgatókönyv

populáció t
(allélfrekvencia)

környezet

TSZ

populáció t + 1
(∆ allélfrekvencia)

evolúció

(pl. 1000 generáció)
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Evolúció definíció
– populáció génkészletének időbeli megváltozása: genetikailag eltérő, 
egyazon populációhoz tartozó egyedek arányának változása generációról 
generációra –> mikroevolúció: adaptáció

– az allélfrekvenciák populációk között is egyre inkább eltérhetnek 
időben –> makroevolúció: faj-, kládképződés –> biológiai sokféleség
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Evolúció – példák

– ha igaz a forgatókönyv, akkor kell lássunk adaptív evolúciót

1. guppi (Poecilia sp.)

– predációs szelekció és életmenet-jellegek evolúciója

– guppik áthelyezése predátor-mentes patakszakaszokra

– gyors evolúció: főleg fiatalkori életmenet-jellegek esetében:

– maturáció (lassulás)
– első ívás ikraszáma (csökkenés)
– első ívás utódaiknak növekedési 
rátája (növekedés)
=> öregedés lassulása

– hímek díszessége (növekedés)
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Evolúció rátája és egyenletessége

– evolúciós ráta és időintervallum fordított viszonya – miért?

1.
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Evolúció rátája és egyenletessége

– evolúciós ráta és időintervallum fordított viszonya – miért?

1.

2. hosszútávon lassul az irányított szelekció – miért? – optimalizáció

– trade-off: konfliktusok –> kompromisszum –> stabilizáció (guppi ♂)
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Evolúció rátája és egyenletessége

– néha a ráta nagyon lassú: „élő kövületek”

– miért nincs evolúciós változás?

– stabil környezet –> erős stabilizáló szelekció
– kényszerek (felépítés, filogenetikai)
– genetikai variancia hiánya (ritka eset)
– környezet változásának követése (pl. klímaváltozás –> elterjedés)
– előzőek keveréke
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