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EVOLUTIONENS IKONER

IKON 4: 

så kallade ”bevisen” för evolution genom 

läroböcker i biologi. De är uppkallade efter 

Charles Darwin, som år 1835 landsteg på 

Galapagosöarna under sin världsomsegling 

med M/S Beagle. 

-

och bildade populationer där. Under årmiljonerna anpassade 

de sig till sina olika livsmiljöer och utvecklades till nya arter.

Darwin tyckte sig därmed kunna motbevisa de bibeltroende i 

-

änderliga som de en gång skapats av Gud.

 Dagens evolutionsbiologer håller i stort sett med 

-

WELLCOMECOLLECTION
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”1-2 miljoner åren”. Forskarna Peter och Rose-Mary Grant har 

-

– en av öarna i Galapagosarkipelagen.

 näbbtjocklek ökade 

markant.

-

 1981 kunde paret Grant också observera hybridisering 

-

-

i dess vidare perspektiv, det som brukar kallas makroevolution 

-

EN BREDARE BILD

-

granna observationer och har gett oss många viktiga insikter 

om hur artbildning kan ske i naturen.

 Det är helt sant att det extremt torra klimatet 1977 

Men det är lika sant att de återgick till sin tidigare storlek när 

torrperioden var över! 1991 skrev Peter Grant att näbbegen-
1 

enkelt. Under 2003-2004 blev det återigen en torrperiod, men 

den här gången ledde den av någon anledning till 

-

karnas anatomi på olika sätt, att denna påverkan innebär vari-

inte är riktade åt något speciellt håll sett över en längre tids-

period. Miljösvängningarna som sådana drev alltså inte någon 

artbildning, och ledde inte till uppkomsten av några nya bio-

utseende var bara kvantitativa.

 Däremot kunde som sagt paret Grant observera art-

bildning genom hybridisering, men det var ingen tydlig gräns 

uppskattar att det tar ca 200 år att omvandla en mellanstor 

Forskarna Peter och Rose-Mary Grant

WIKIMEDIA
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BIBLISKT PERSPEKTIV

-

ver uppkomsten av några nya gener, utan bara selektion och 

Arter (eller rättare: underarter till de grundarter som Gud en 

gång skapade) uppstår i naturen dels genom inbyggda an-

passningsmekanismer2 och dels genom så kallad ”genetisk 
3

-

-

lektions-)tryck som bidrog till en en snabb artbildning.

-

-

kroppsplaner hos levande varelser så skulle de garanterat ha 

SAMMANFATTNING

 Skapelsetroende biologer är överens med evolutionsbiologer 

det sydamerikanska fastlandet, bosatte sig på de olika öarna 

och utvecklade olika särdrag och beteenden.

-

tioner, och att underartbildning kan ske på (för evolutionsbiolo-

ger) förvånansvärt kort tid genom hybridisering mellan 

existerande underarter.

 Skapelsetroende och evolutionstroende biologer är oeniga 

om hur långtgående slutsatser man bör dra från observationer-

resultaten så att de utgör evidens för makroevolution, medan 

skapelsetroende menar att det bevisar mikroevolution i 

bemärkelsen anpassning och underartsbildning, men inte mer 

än så.

NOTER

1. Grant, P. R. 1991. Natural Selection and Darwin’s Finches. 

2. Det handlar både om genetiska mekanismer och epigenetiska. Två 

organismer kan ha olika egenskaper på grund av att ”bokstäverna” 

(nukleotiderna) i deras DNA sitter i olika ordning (genetik), men de kan 

faktiskt ha olika egenskaper trots att deras DNA är identiskt vad gäller 

bokstavsordningen (epigenetik).

3. ”Genetisk drift” bygger på att en enskild individ bara bär med sig en viss 

individer får bilda en ny population kommer därför den nya populationen att 

skilja sig både genetiskt, och ofta även utseendemässigt, från den 

ursprungliga och en ny ”art” kan bli resultatet.

Galapagosöarna

PIXABAY


