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1823-1913

თანამედროვე ბიოგეოგრაფიის ერთ-ერთი ფუ-

ძემდებელი–ალფრედრასელუოლესი,ინგლისელი

ბუნებისმეტყველია,რომელიცდარვინისგანდამოუ-

კიდებლად,პარალელურადმივიდადასკვნამდე,რომ

სახეობათაევოლუციახდებოდაუკეთშეგუებულორ-

განიზმთა გადარჩენის გზით.

უოლესისასამართლოსმოხელისმრავალრიცხო-

ვანიდაღარიბიოჯახიდანიყო.ამისგამომანუმაღ-

ლესი განათლება ვერ მიიღო. დაწყებითი სკოლის

დამთავრების შემდეგ თოთხმეტი წლის ალფრედი

სხვადასხვაწლებშიმიწისმზომელი,მესაათისშეგირდი,არქიტექტორი

დასკოლისმასწავლებელიიყო.ამწლებშიიგიბოტანიკითდაინტერეს-

დადაჰერბარიუმისშექმნადაიწყო. 1845წელსუოლესმაგამოჩენილი

ენტომოლოგიჰენრიბეიტიგაიცნო.ბეიტისგავლენითმანდაიწყოხო-

ჭოების შესწავლადა შექმნა ძალიან მდიდარი კოლექცია. ეს კოლექ-

ცია უოლესმა შემდგომ ოქსფორდის უნივერსიტეტსა და ბრიტანეთის

მუზეუმს გადასცა.

1848წელს,ოცდახუთიწლისასაკში,უოლესიბეიტისთანერთადბრა-

ზილიაშიგაემგზავრადაგამოიკვლიაამაზონისადარიო-ნეგროსაუზის

ფლორადაფაუნა.ოთხი წლის შემდეგ, მალარიითდაავადების გამო,

იძულებულიგახდასამშობლოშიდაბრუნებულიყო.სამხრეთამერიკაში

შეგროვილიძვირფასი კოლექციადაჩანაწერები მგზავრობისას გემზე

გაჩენილმა ხანძარმა გაანადგურა.

1854-62წლებშიუოლესმაიმოგზაურამალაისარქიპელაგისკუნძუ-

ლებზე.იქმანშეისწავლამეცნიერებისთვისმანამდეუცნობიმცენარეთა

დაცხოველთამრავალისახეობა, შეაგროვაუმდიდრესიზოოლოგიურ

-ბოტანიკურიდა გეოლოგიური საკოლექციო მასალა, აგრეთვე არქი-

პელაგის მკვიდრდთა ანთროპოლოგიური მონაცემები.
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მალაიზემოგზაურობამგადამწყვეტიროლიითამაშაუოლესისმეც-

ნიერულიმსოფლმხედველობისფორმირებაში.საკუთარმასალასადა

დაკვირვებებზედაყრდნობით უოლესმა მრავალი მნიშვნელოვანი კა-

ნონზომიერება დაადგინა და უდიდესი წვლილი შეიტანა ბიოგეოგრა-

ფიისგანვითარებაში.მანდაასაბუთა,რომმალაისარქიპელაგზეგადის

ინდო-მალაისადაავსტრო-მალაისგანყოფილებათაგამყოფისაზღვარი

ე.წ. „უოლესის ხაზი“.

1858წელს,მალარიისძლიერიშეტევისშემდეგ,უოლესმასულრამ-

დენიმედღეში,ახლადწაკითხულიმალთუსისწიგნისშთაბეჭდილების

ქვეშ მყოფმადაწერა ნარკვევი „საწყისიტიპისგან სახესხვაობათა გა-

ნუსაზღვრელიგადახრისადმიმისწრაფებისშესახებ“,რომელშიცჩამო-

ყალიბებული იყო უკეთ შეგუებულორგანიზმთა გადარჩენის იდეა. 18

ივნისსმანესნარკვევიჟურნალშიგამოსაქვეყნებლადჩარლზდარვინს

გაუგზავნა.უოლესისნარკვევისიდეაზედმიწევნითემთხვეოდადარვი-

ნისას,მაგრამმისინაშრომიარიყოდარვინისთეორიასავითმკაფიოდ

არგუმენტირებული. იგი,ფაქტობრივადაბსტრაქტიიყოდარვინის 1842

წელსდაწერილინაშრომისა.

1858წლის 1ივლისსდარვინმაორივენაშრომიერთდროულადწა-

რადგინა ლინეს საზოგადოების საგანგებო სხდომაზე და ნაშრომთა

კრებულშიც გამოაქვეყნა.

1868 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომისათვის „მალაის არქიპელა-

გი,ორანგუტანისადასამოთხისფრინველთაქვეყანა“,რომელშიცმი-

სიმოგზაურობისშედეგებიდადაკვირვებებიიყოაღწერილი,უოლესი

სამეფოსაზოგადოებისოქროს მედლითდააჯილდოვეს.

სიცოცხლისბოლოპერიოდშიუოლესიფილოსოფიამ,სოციოლოგი-

ამდასპირიტუალიზმმაგაიტაცა.მისიფილოსოფიურიტრაქტატებიდან

აღსანიშნავია: „მეცნიერული და სოციალური შტუდიები“, „ადამიანის

ადგილი სამყაროში“და „სამყაროდა სიცოცხლე“.

***
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სახესხვაობათა  

სწრაფვაზე, უსასრულოდ დაშორდეს საწყის ტიპს

ერთ-ერთიყველაზეძლიერიარგუმენტი,რომელიცოდესმეგა-
მოთქმულასახეობათაშორისთავდაპირველიდამუდმივიგანსხვა-
ვებისშესახებ,არისის,რომადამიანისმიერგამოყვანილისახესხ-
ვაობანიმეტნაკლებადცვალებადიადახშირადისწრაფვიანიმისკენ,
რომდაუბრუნდნენწინაპარისახეობებისბუნებრივფორმას.მიჩ-
ნეულია,რომამგვარიარასტაბილურობაყველასახესხვაობისდა-
მახასიათებელითავისებურებაა,მათშორის,ბუნებრივპირობებში
მყოფი ცხოველებისთვისაც, რაც თავდაპირველად წარმოშობილ
განსხვავებულსახეობათაუცვლელობასუზრუნველყოფს.

ნატურალისტებისთვისამარგუმენტსდიდიმნიშვნელობააქვს
ველურიცხოველებისსახესხვაობებზეფაქტებისუქონლობისადა
დაკვირვებების ნაკლებობის გამო, რასაც სახეობათა მუდმივობის
შესახებ არსებული ძალიან ზოგადი და რამდენადმე ცრუ წარ-
მოდგენისკენმივყავართ.ასევეზოგადიამოსაზრებაიმისშესახებ,
რასაც „უცვლელიანჭეშმარიტისახესხვაობები“ჰქვია–კერძოდ,
ცხოველთა რასებზე, რომლებიც გამუდმებით თავისსავე მსგავსს
წარმოქმნიან.მაგრამ,ამავედროს,ისინიისეუმნიშვნელოდ(თუმცა
ხანგრძლივად) განსხვავდებიან სხვა რასებისაგან, რომ შეიძლება
მათ ნაირსახეობადაც ჩაითვალონ. რთულია ზუსტად განისაზღვ-
როს,რომელიმათგანიასაწყისისახეობადარომელი–ნაირსახე-
ობა,თუმცაარსებობსიშვიათიგამონაკლისები,როცაერთირასა
წარმოქმნისმისგანგანსხვავებულდასხვარასისმსგავსთაობას.ეს
შეიძლებაეწინააღმდეგებოდესშეხედულებას„სახეობათაპერმანენ-
ტულიუცვლელობის“შესახებ.მაგრამწინააღმდეგობადაძლეულ
იქნება, თუ ვაღიარებთ, რომ ასეთი სახესხვაობებისათვის არსე-
ბობსმკაცრიზღვარი:მათსაწყისიტიპისაგანმხოლოდუმნიშვნე-
ლოდდაცილებისუნარიაქვთდაშეუძლიათდაუბრუნდნენსაწყის
ფორმას, რაც ძალზე შესაძლებელია, თუ ანალოგიას გავატარებთ
მოშინაურებულცხოველებთან.

ჩანს,რომესარგუმენტიმთლიანადეყრდნობამოსაზრებასიმის
შესახებ,რომველურბუნებაშიარსებულინაირსახეობებიშინაუ-
რიცხოველებისთითქმისანალოგიური,ზოგჯერიდენტურებიცკი
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არიანდამათიმუდმივობისადაშემდგომიცვლილებებისპროცესი
მსგავს კანონებს ექვემდებარება. წარმოდგენილი ნაშრომის მიზა-
ნია,დაადასტუროსამმოსაზრებისუზუსტობა, ვინაიდანბუნება-
შიმოქმედებსზოგადიპრინციპი,რომელიცმრავალნაირსახეობას
წინაპარსახეობასთანშედარებითუფრომეტხანსარსებობისსა-
შუალებასაძლევსდაიწვევსმომდევნოსახესხვაობისუფრომეტად
დაცილებას საწყისი ტიპისაგან. ანალოგიურად, მოშინაურებული
ცხოველებისსახესხვაობებიცისწრაფვიანიმისკენ,რომდაუბრუნ-
დნენსაწყისფორმებს.

ველურცხოველთაცხოვრებაარსებობისათვისბრძოლაა. მათ
უხდებათ მთელი უნარისა და ენერგიის მობილიზაცია საკუთარი
სიცოცხლის შესანარჩუნებლად და უსუსური შთამომავლობის
არსებობისდასაცავად.უნარი,მოიპოვონსაკვებიარახელსაყრელ
სეზონშიდათავიდააღწიონსაშიშმტერს,ცალკეულითუმთელი
სახეობისარსებობისუმთავრესიპირობაა.ესპირობებიასევემოქ-
მედებსსახეობათაპოპულაციებზედაც.ყველაამგარემოებისგულ-
დასმითგათვალისწინებითშევძლებთგავიგოთდაგარკვეულწილად
ავხსნათკიდეცის,რაცერთიშეხედვითგაუგებარია–ზოგიერთი
სახეობის გადაჭარბებული სიმრავლე, მაშინ როცა მათთან მჭიდ-
როდდაკავშირებულისხვასახეობებიძალიანცოტაა.

ადვილიშესამჩნევიაისზოგადითანაფარდობა,რომელიცარ-
სებობსცხოველთაგარკვეულჯგუფებსშორის.დიდიცხოველები
რაოდენობრივად უფრო ცოტანი არიან, ვიდრე მცირე ზომისანი.
ხორციჭამიებიუფრონაკლებიუნდაიყვნენ,ვიდრებალახიჭამიები.
არწივებიდალომებიარასოდესიქნებიანისემრავლად,როგორც
მტრედებიდაანტილოპები.ტარტარისუდაბნოსველურისახედარი
ამერიკისმშვენიერიტრამალებისადაპამპასებისცხენებსრაოდე-
ნობითვერგაუტოლდება.მიჩნეულია,რომცხოველისსიმრავლისა
თუ სიმცირის მთავარი მიზეზი მისი დიდი ან მცირე ნაყოფიერე-
ბაა.მაგრამფაქტებისაწონ-დაწონაგვიჩვენებს,რომამასნამდვი-
ლადძალიანცოტაანსულარააქვსსაერთოდასმულსაკითხთან.
იმცხოველთარაოდენობაცკი,რომლებიცძნელადმრავლდებიან,
შეიძლება საოცრად სწრაფად გაიზარდოს, თუ მათი გამრავლება
ხელოვნურადარშეფერხდა.მაშინაშკარაა,რომდედამიწაზეარ-
სებულ ცხოველთა პოპულაცია სავარაუდოდ ან უცვლელი უნდა
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იყოს,ანმცირდებოდესადამიანისჩარევით.შეიძლებარიცხოვნო-
ბისმერყეობააღინიშნებოდეს,მაგრამმუდმივიზრდა,შეზღუდული
ადგილებისგარდა,თითქმისშეუძლებელია.მაგალითად,საკუთარი
დაკვირვებაგვარწმუნებს,რომფრინველთარაოდენობაყოველწ-
ლიურადგეომეტრიულიპროგრესიითარიზრდება,რაცშეიძლე-
ბამომხდარიყო,რომარამათირაოდენობისბუნებრივიმატების
მძლავრი შეზღუდვა. ძალიან ცოტაა ფრინველი, წელიწადში ერთ
ანორბარტყსრომჩეკდეს,სამაგიეროდბევრიაისეთი,რომელსაც
ჰყავსექვსი,რვაანათიბარტყი.ალბათოთხიბარტყიშეიძლებაჩა-
ითვალოსსაშუალორაოდენობაზენაკლებად.დათუვივარაუდებთ,
რომთითოეულიწყვილიფრინველითავისისიცოცხლისგანმავლო-
ბაშიმხოლოდოთხჯერბუდობსდაამასთანერთადდავუშვებთ,რომ
ისინიარცმტრისგანნადგურდებიანდაარცშიმშილითიხოცებიან,
ესეც საშუალო მაჩვენებელზე ნაკლები იქნებოდა; ასეთი ტემპით
რამდენჯერ შეიძლება გაიზარდოს რაოდენობრივად ცალკეული
წყვილიმშობლისმიერმოცემულიშთამომავლობარამდენიმეწლის
განმავლობაში?მარტივიგაანგარიშებაგვიჩვენებს,რომთხუთმეტ
წელიწადშიფრინველებისთითოწყვილისშთამომავლობაათმი-
ლიონამდეგაიზრდებოდა.მაგრამარანაირისაფუძველიარაგვაქვს
ვივარაუდოთ,რომრომელიმექვეყანაშიფრინველთარაოდენობა
მატულობსყოველთხუთმეტანყოველასორმოცდაათწელიწად-
ში.ასეთიზრდითპოპულაციაზღვარსმიაუხლოვდებადათითოე-
ულისახეობისწარმოქმნიდანძალიანცოტადროისგავლისშემდეგ
ინდივიდთარაოდენობაუცვლელიგახდება.ამიტომაშკარაა,რომ
ყოველწელსფრინველთადიდირაოდენობა,ფაქტობრივ,იმდენი-
ვეუნდადაიხოცოს,რამდენიციჩეკება.ძალიანმარტივიგამოანგა-
რიშებაცკიგვიჩვენებს,რომყოველწლიურადშთამომავლობათა-
ვისწინაპარზეორჯერმეტია;აქედანგამოდის,რომ,რამდენიცარ
უნდაიყოსინდივიდისსაშუალორაოდენობაამათუიმქვეყანაში,
ყოველწლიურადორჯერმეტიუნდადაიღუპოს,–გასაკვირიშედე-
გია,მაგრამსავსებითშესაძლებელიდა,შეიძლებაითქვას,უტყუა-
რიც.მაშასადამე,სახეობისუწყვეტობამდაინდივიდთასაშუალო
რაოდენობის შენარჩუნებამ შეიძლება შთამომავლობის სიჭარბე
გამოიწვიოს.ჭარბირაოდენობაკი,შევარდენისათუვეშაპის,გარე-
ულიკატისათუსინდიოფალასსაკვებიხდება,ანკიდევზამთრის
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დადგომისთანავესიცივითადაშიმშილითიღუპება.ესგარკვეული
სახეობებისმაგალითზეადამტკიცებული,ვინაიდანჩანს,რომმათ
სიმრავლესარანაირიკავშირიარააქვსმათნაყოფიერებასთან.ამის
საუკეთესომაგალითადშესაძლოადასახელდესფრინველისისეთი
მრავალრიცხოვანიპოპულაცია,როგორიცააამერიკისშეერთებუ-
ლიშტატებისმოხეტიალემტრედი (passanger pigeon).იგიდებსმხო-
ლოდერთან,უკეთესშემთხვევაში,ორკვერცხსდა,ჩვეულებრივ,
ერთიბარტყიჰყავს.მაშრატომარისესსახეობაასეუჩვეულოდ
მრავალრიცხოვანი,როცასხვაფრინველები,რომლებიცორჯერან
სამჯერმეტთაობასიძლევიან,სიმრავლითარგამოირჩევიან?ამის
ახსნართულიარარის.ამსახეობისშესაფერისისაკვებიდიდირა-
ოდენობითმოიპოვებაფართოარეალებზე,სადაცგანსხვავებული
კლიმატიდანიადაგიადასაკვებისმარაგიცულევია.ამფრინველს
სწრაფიდაშორმანძილზეფრენისუნარიაქვს. მასშეუძლიაშე-
უსვენებლადიფრინოსდიდმანძილებზე.ხოლო,როგორცკისაკ-
ვების მარაგი შეუმცირდება, საკვების მოსაპოვებლად ადვილად
პოულობსახალგარემოს.ესმაგალითიცხადყოფს,რომნოყიერი
საკვებისმუდმივიმარაგიარისამსახეობისსიმრავლისერთადერთი
პირობა,ვინაიდანარცშეზღუდულინაყოფიერებადაარცადამი-
ანისანმტაცებელიფრინველებისმხრიდანხშირითავდასხმებიარ
არისსაკმარისიმისირიცხოვნობისშესამცირებლად.არცერთსხვა
ფრინველშიარაღინიშნებაესთავისებურებანიასეცხადადთავ-
მოყრილი.მათანსარჩოარჰყოფნით,ანძლიერიფრთებიარააქვთ
(რათასაკვებისმოსაპოვებლადშორმანძილზეიფრინონ),ანწელი-
წადისზოგიერთსეზონზესაკვებიიშვიათდებადასაჭიროხდებამი-
სიშემცვლელისპოვნა,რომელიცნაკლებადყუათიანიაღმოჩნდება
ხოლმე.ასერომ,მიუხედავადმაღალინაყოფიერებისა,მათირაოდე-
ნობავერმატულობსსაკვებისნაკლებობისგამო.როდესაცსარჩო
მცირდება,ბევრიფრინველიმიფრინავსშედარებითგანსხვავებული
დათბილიკლიმატისმქონერეგიონში.ისინიმიგრაციისწყალობით
არსებობენ,თუმცასიმრავლითარგამოირჩევიან;აშკარაა,რომიმ
ქვეყნებშიც,სადაცისინიმიფრინავენ,მათთვისშესაბამისიყუათი-
ანისაკვებიდიდირაოდენობითასევემუდმივადარარსებობს.ხო-
ლო,ისფრინველები,რომლებიცვერახერხებენსხვატერიტორიაზე
გადაფრენას,საკვებისსიმცირისგამოვერასოდესქმნიანმრავალ-
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რიცხოვანპოპულაციას.სწორედესარისალბათიმისმიზეზი,რომ
ასეიშვიათიაჩვენშიკოდალა,მაშინ,როცატროპიკებშიისმრავლა-
დაა.ასევე,სახლისბეღურარაოდენობრივადგულწითელაზემეტია,
რადგანმისისაკვებიმუდმივადუხვადარის–ბალახისთესლიინა-
ხებაზამთრისგანმავლობაშიჩვენიფერმებიდასათესიმინდვრები
კისაკვებისამოუწურავმარაგსსთავაზობსმათ.რატომარიანეკ-
ვატორულიდაგანსაკუთრებით,ზღვისფრინველები,როგორცწე-
სი,მრავალრიცხოვანნი?იმიტომკიარა,რომისინისხვებზემეტად
ნაყოფიერნიარიან,არამედიმისგამო,რომმათისაკვებიარასოდეს
ილევა.ზღვისსანაპიროებსადამდინარისნაპირებსყოველდღიუ-
რადაწყდებიანპატარამოლუსკებიდაკიბოსნაირები.იგივეკანო-
ნებივრცელდებაძუძუმწოვრებზეც.გარეულიკატებინაყოფიერნი
არიანდაცოტამტერიჰყავთ;მაშრატომარიანისინირიცხობრი-
ვადკურდღლებზენაკლები?ერთადერთისწორიპასუხიისარის,
რომმათთვისსაჭიროსაკვებიარასაკმარისია.მაშასადამე,აშკარაა,
რომ,სანამქვეყნისფიზიკურიპირობებიუცვლელია,იქმობინადრე
ცხოველებისპოპულაციათარიცხვიარსებითადარიზრდება.თუ
ერთისახეობამრავლდება,სხვასახეობა,რომელიციმავესაკვებით
იკვებება,პროპორციულადმცირდება.წლისგანმავლობაშიდახო-
ცილთარაოდენობაალბათძალიანდიდია.დავინაიდანთითოეული
ცხოველისარსებობათავადმასზეადამოკიდებული,სავარაუდოდ,
იხოცებიანყველაზესუსტები–ძალიანპატარები,ასაკოვნებიდა
დაავადებულები,ხოლო,გადარჩებაის,ვინცყველაზეჯანმრთელი
დაძლიერია,ვინცმოახერხებსსაკვებისრეგულარულადმოპოვებას
დათავსდააღწევსუამრავმტერს.ამასეწოდება„ბრძოლაარსებო-
ბისათვის“,რომლისდროსაცყველაზესუსტიდაარაორგანიზებული
ყოველთვისიღუპება.

ახლაგასაგებია,რომრაცხდებასახეობათაინდივიდებსშორის,
იგივეუნდახდებოდესმრავალიმონათესავესახეობისჯგუფებსშო-
რისაც, ე.ი. იმ პოპულაციებმა უნდა მოიპოვონ და შეინარჩუნონ
უპირატესობა,რომლებიცყველაზეუკეთარიანშეგუებულნისაკვე-
ბისმუდმივმოპოვებას,ადვილადიცავენთავსმტრისაგანდაუძლე-
ბენსეზონურცვლილებებს;ხოლოისსახეობები,რომელთაცძალის
ნაკლებობისადაორგანიზებულობისდეფექტისგამო,ყველაზენაკ-
ლებადშესწევთუნარიწინააღმდეგობაგაუწიონსაკვებისმარაგის
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ცვლილებებსდაა.შ.უნდაშემცირდნენრიცხობრივად,ექსტრემა-
ლურპირობებშიკისაერთოდუნდაგადაშენდნენ.ამუკიდურესო-
ბებსშორისსახეობებისიცოცხლისშენარჩუნებისაშკარათვისე-
ბებსგამოავლენენდასწორედამასვუკავშირებთჩვენსახეობების
სიმრავლესა თუ სიმცირეს. ჩვენი უცოდინარობა ვერ მოგვცემს
იმისსაშუალებას,რომუფროკარგადდავაკვირდეთამმიზეზების
გავლენას.მაგრამიქნებშევძლოთსრულყოფილადგავეცნოთცხო-
ველთასხვადასხვასახეობისორგანიზაციასადათვისებებსდაგან-
ვსაზღვროთთითოეულიმათგანისუნარი,რამდენადგანსხვავებუ-
ლადმოქმედებენისინითავიანთიუსაფრთხოებისადაარსებობის
შესანარჩუნებლადმათგარშემოარსებულცვალებადპირობებსა
დაგარემოში.შესაძლოა,ინდივიდებისპროპორციულისიმრავლეც
განვსაზღვროთ,რაცამყველაფრისაუცილებელიშედეგია.

ახლა,თუკიმოვახერხეთამორისაკითხისდასაბუთება–პირვე-
ლი,რომამათუიმქვეყნისცხოველთაპოპულაციასაკვებისსიმცი-
რისათუსხვასირთულეებისგამოუცვლელიადამეორე–სხვადას-
ხვასახეობებისინდივიდებისშედარებითისიმრავლეთუსიმცირე
მთლიანადგანპირობებულიამათიორგანიზაციითადაამისშედე-
გადგამომუშავებულიჩვევებით–ამუკანასკნელთაგამო,ზოგიერთ
შემთხვევაშიმათთვისრთულდებასაკვებიმარაგისრეგულარული
მოპოვებადასაკუთარიუსაფრთხოებისუზრუნველყოფა.კონკრე-
ტულარეალშიესთვისებებიშეიძლებაგაწონასწორდესპოპულა-
ციაში არსებული განსხვავებებით. ამგვარად, შეგვიძლია გავაგრ-
ძელოთმსჯელობასახესხვაობებზე,რისთვისაცზემოთმოყვანილი
შენიშვნებიმეტადსაგულისხმოადაგასათვალისწინებელი.

სახეობისტიპობრივიფორმისგანწარმოქმნილუმეტესანთითქ-
მისყველასახესხვაობასუნდაჰქონდესთუნდაცსუსტი,გარკვეული
დონითგანსხვავებულიუნარ-ჩვევები.შეფერილობისცვლილება-
საცკი,რითაცისინიმეტ-ნაკლებადშეუმჩნეველიხდებიან,შეუძ-
ლიაიმოქმედოსმათუსაფრთხოებაზე.ბეწვისუფრომეტადანნაკ-
ლებად განვითარებამ შეიძლება მათი ჩვევები შეცვალოს. უფრო
მნიშვნელოვანცვლილებებს,როგორიცააკიდურებისანსხეულის
სხვაგარეგანიორგანოებისძალისადამოცულობისზრდა,შეუძ-
ლია მეტად ან ნაკლებად იმოქმედოს საკვების მოპოვების ხერხზე
ან იმ ტერიტორიის საზღვრებზე, სადაც ისინი ბინადრობენ. ისიც
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აშკარაა, რომ ცვლილებების უმეტესობა დადებით ან უარყოფით
გავლენასახდენსმისუნარზე,გაიხანგრძლივოსარსებობა.შედარე-
ბითმოკლედასუსტკიდურებიანიანტილოპააუცილებლადუფრო
მეტადდაზარალდებაკატისებრთახორციჭამიებისთავდასხმისაგან.
მოხეტიალე მტრედის შედარებით სუსტი ფრთები ადრე თუ გვი-
ანიმოქმედებსსაკვებისმუდმივადმოპოვებისპროცესზე.ორსავე
შემთხვევაშისაბოლოოშედეგიაუცილებლადსახეცვლილსახეო-
ბათაპოპულაციისშემცირებაიქნება.ასეთივეშედეგებიშეიძლება
გამოიწვიოს,რათქმაუნდა,ხანდაზმულმაასაკმა,მტრისადმიმო-
ურიდებლობამანსაკვებისნაკლებობამ,რაცზრდისსიკვდილია-
ნობას.მეორემხრივ,თუკისახეობებიწარმოქმნიანსახესხვაობებს,
რომელთაც არსებობის შესანარჩუნებლად ოდნავ მომატებული
ძალაექნებათ,ისსახესხვაობებიდროთაგანმავლობაშიუეჭველად
შეიძენენ რიცხობრივ უპირატესობას. ორსავე შემთხვევაში შეიძ-
ლება იყოს მრავალი ინდივიდუალური გამონაკლისი, მაგრამ, სა-
შუალოდ,წესიმუდმივადსასარგებლოდიმოქმედებს.მაშასადამე,
ყველასახესხვაობაორკლასადდაიყოფა:ისინი,რომლებიც,რაკი
არსებობენერთსადაიმავეპირობებში,ვერასოდესდაემსგავსებიან
წინაპარისახეობებისპოპულაციასდაისინი,რომლებიცდროთა
განმავლობაშიშეიძენენდაშეინარჩუნებენრაოდენობრივუპირა-
ტესობას.ახლადავუშვათ,რომმხარეშიაღინიშნაფიზიკურიპირო-
ბებისცვლილება–ხანგრძლივიგვალვა,მცენარეულობისგანადგუ-
რებაკალიებისმიერ,„ახალისაძოვრის“მძებნელიზოგიერთიახალი
მტაცებლისშემოჭრა–ყოველიცვლილებაფაქტობრივმიისწრაფ-
ვისიმისკენ,რომსახეობისარსებობაუფროგაართულოს,ხოლო
სახეობათავისიძალებისმობილიზებითცდილობსთავიდანაიცი-
ლოსსრულიამოწყვეტა.ცხადია,რომსახეობაშიშემავალიყველა
ინდივიდიდან,პირველრიგში,დაზარალდებიანისინი,რომლებიც
ყველაზემცირერიცხოვანდაყველაზესუსტადორგანიზებულსა-
ხესხვაობებსქმნიან,მკაცრპირობებშიკისაერთოდგადაშენდებიან.
იმავეპირობებისგაგრძელებისშემთხვევაში,შემდეგზარალდებიან
წინაპარისახეობები:მათირაოდენობათანდათანობითმცირდება
და,მსგავსიარახელსაყრელიპირობებისგანმეორებისშემთხვევაში,
შესაძლებელიაგადაშენდნენკიდეც.უპირატესობისმქონესახესხვა-
ობაშეიძლებაშემდეგმარტოდარჩესდახელსაყრელიპირობების
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დაბრუნებისშემთხვევაში,სწრაფადმოიმატოსრაოდენობრივადდა
დაიკავოსგადაშენებულისახეობებისადასახესხვაობებისადგილი.

შემდეგსახეობაშეიცვლებასახესხვაობითდაისუფროგანვითა-
რებულიდამაღალორგანიზებულიფორმაიქნება.ისყოველმხრივ
უკეთშეგუებულიაღმოჩნდება,უკეთშეძლებსსაკუთარიუსაფრ-
თხოებისდაცვასდაგაიხანგრძლივებსთავისდარასისარსებობას.
ასეთინაირსახეობავეღარდაუბრუნდებასაწყისფორმას,რადგან
ისფორმაქვედასაფეხურზედგასდამეტოქეობასვერასოდესგა-
უწევსარსებობისათვისბრძოლაში.სახეობისსაწყისიტიპისწარ-
მოქმნისშემთხვევაშიცკი,სახესხვაობასახეობაზემრავალრიცხო-
ვანიიქნებადაარახელსაყრელპირობებშიმხოლოდისგადარჩება.
თუმცა,ამგაუმჯობესებულმადამრავალრიცხოვანმარასამდროთა
განმავლობაში,თავისმხრივ,შეიძლებახელიშეუწყოსახალისახეს-
ხვაობისჩამოყალიბებას,რომელშიცთავსიჩენსამფორმისაგანმა-
დივერგენცირებელიცვლილებები.ამსახესხვაობებიდანზოგიერთს
არსებობისშენარჩუნებისუნარიგაზრდილიექნებადა,იმავეზოგა-
დიწესისთანახმად,გაბატონდება.იმზოგადიწესებიდანგამომდი-
ნარე,რომლებიცაწესრიგებსცხოველთაარსებობასბუნებაში,და
ასევეიმუდავოფაქტიდან,რომსახესხვაობებიმუდმივადჩნდება,
აღინიშნებაპროგრესიდაუწყვეტიდივერგენცია,თუმცავერვიტყ-
ვით,რომესშედეგიუცვლელია;გარემოშიფიზიკურიპირობების
შეცვლამ,ზოგჯერშესაძლოა,ისინიარსებითადშეცვალოსდარასა,
რომელიცუწინდელპირობებშიყველაზეწარმატებითახერხებდა
არსებობის შენარჩუნებას, შესუსტდეს. შეიძლება მოხდეს უფრო
ახალიდაზოგჯერმაღალსაფეხურზემდგომირასისგაქრობაცმა-
შინ, როცა ძველი ან მშობელი სახეობა და მისი პირველი, უფრო
დაბალსაფეხურზემდგომისახესხვაობებიაგრძელებენგაძლიერე-
ბას.შეიძლებანაკლებმნიშვნელოვანნაწილებშიცმოხდესცვლილე-
ბები,რომელთაცსასიცოცხლოძალებზესაგრძნობიგავლენაარექ-
ნებათ.დაამცვლილებებითაღჭურვილსახესხვაობებსშეუძლიათ
წინაპარისახეობისპარალელურადგაიარონგზადაშემდგომშიან
ახალისახესხვაობებიწარმოქმნანანკიდევსაწყისტიპსდაუბრუნ-
დნენ.ჩვენიმისდამტკიცებაგვსურს,რომზოგიერთისახესხვაობა
ისწრაფვის იმისაკენ, რომ საწყის სახეობაზე უფრო ხანგრძლივად
შეინარჩუნოსარსებობა,დაესსწრაფვაშესამჩნევია.შემთხვევითო-
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ბისანგასაშუალოებისდოქტრინაარასდროსგამოიყენებამცირე
მასშტაბისათვის,მაგრამ,თუმასმივუსადაგებთდიდრაოდენობას,
შედეგები მიუახლოვდება თეორიულ მაჩვენებლებს, ხოლო უსას-
რულოდდიდირიცხოვნობისასმკაცრადზუსტიგახდება.ამჟამად
მასშტაბი,რომლითაცბუნებამოქმედებს,უზარმაზარია.ინდივიდ-
თარიცხვიდადროისპერიოდი,რომელთანაცმასაქვსსაქმე,ისე
უახლოვდება უსასრულობას, რომ ნებისმიერმა ფაქტორმა, რო-
გორი უმნიშვნელოც, შენიღბული და წინააღმდეგობაგაწეულიც
არუნდაიყოსარახელსაყრელიპირობებისაგან,საბოლოოდუნდა
მოგვცესმისისრულიადკანონიერიშედეგები.

ახლა ნება გვიბოძეთ მივუბრუნდეთ მოშინაურებულ ცხოვე-
ლებსდაგამოვიკვლიოთ,რაგავლენასახდენსაქფორმულირებუ-
ლიპრინციპებიმათშორისწარმოქმნილსახესხვაობებზე.ძირითა-
დიგანსხვავებაგარეულდაშინაურცხოველთასაარსებოპირობებს
შორისარისის,რომპირველებშიმათიკეთილდღეობადა,გარკვე-
ულწილად,არსებობაცდამოკიდებულიამათიყველაშეგრძნებისა
დაფიზიკურიძალებისსრულვარჯიშსადაჯანსაღმდგომარეობაზე,
მაშინ როცა მომდევნოებში ეს თვისებები მხოლოდ ნაწილობრივ
ვარჯიშდება და, ზოგ შემთხვევაში, საერთოდ არ გამოიყენება. გა-
რეულმაცხოველმასაკვებისყოველილუკმაუნდამოიძიოს,მისთ-
ვისხშირადუნდაგაისარჯოს–მხედველობა,სმენადაყნოსვაუნდა
ავარჯიშოსსაკვებისმოსაპოვებლად,ხიფათისთავიდანასაცილებ-
ლად,თავშესაფრისსაშოვნელად,მკაცრისეზონურიპირობებისაგან
თავდასაცავად, ასევე შთამომავლობის საარსებო პირობებისა და
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. არ არსებობს მის სხეულში
ისეთიკუნთი,ყოველსაათსანდაყოველდღერომარმუშაობდეს,
მისი შეგრძნებები და უნარები ძლიერდება მუდმივი ვარჯიშებით.
შინაურცხოველს,მეორემხრივ,საჭმლითამარაგებენ,უზრუნველ-
ყოფენთავშესაფრითდახშირადამწყვდევენკიდეც,რათადაცუ-
ლიიყოსმკაცრიბუნებრივიპირობებისაგან.ისგულმოდგინედარის
დაცულიბუნებრივიმტრებისთავდასხმისაგანდათავისნაშიერსაც
კიიშვიათადუვლისადამიანისდახმარებისგარეშე.მისიშეგრძნებე-
ბისადაუნარებისერთინახევარისრულიადგამოუსადეგარია,მეო-
რენახევარიკიმხოლოდდროდადროგამოიყენებასუსტად,მაშინ
როცამისიკუნთოვანისისტემამხოლოდპერიოდულადმუშაობს.
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ახლა,როდესაცასეთიცხოველისსახესხვაობაწარმოიქმნება,ნე-
ბისმიერიორგანოსანშეგრძნებისძალისადაუნარისგაზრდასრუ-
ლიადგამოუსადეგარია,არასოდესგამოიყენებადაშეიძლებაისე
იარსებოსმასში,რომცხოველმავერცკიიგრძნოს.ველურცხოველ-
შიკი,პირიქით,მისიყველაძალადაუნარისრულადამოქმედდება
არსებობისსაჭიროებისამებრ,ყოველიგაუმჯობესებადაუყოვნებ-
ლივ გამოსადეგი ხდება, ძლიერდება ვარჯიშის შედეგად და ზოგ-
ჯერსაკვების,ჩვევებისადამთლიანადრასისმთელიმეურნეობის
ოდნავ შეცვლასაც კი იწვევს. იგი წარმოქმნის უკეთესი უნარების
მქონეახალცხოველს,რომლისრიცხოვნობაუსათუოდგაიზრდე-
ბადამასზეუფროდაბალსაფეხურზემდგომინდივიდებზეუფრო
დიდხანსიცოცხლებს.

და კვლავ, მოშინაურებულ ცხოველებში ყველა სახესხვაობას
უწყვეტადარსებობისერთნაირიშანსიაქვს.ისინი,რომლებიციქ-
ცნენაშკარადგარეულ(ველურ)ცხოველებად,რომელთაცმათმე-
გობრებთან მეტოქეობის უნარი არ შესწევთ და განაგრძობენ არ-
სებობას,სავსებითარარიანწაგებულიშინაურპირობებში.ჩვენი
გოჭები სწრაფად სუქდებიან, მოკლეფეხება ცხვრები, ჩიჩახვიანი
მტრედებიდაფუმფულაძაღლებიკივერასოდესიარსებებენბუ-
ნებისწიაღში,რადგანასეთიდაბალიფორმებისაკენგადადგმულმა
პირველივენაბიჯმაშეიძლებაგამოიწვიოსჯიშისსწრაფიამოწყვეტა
(გადაშენება).მათნაკლებადშეუძლიათიარსებონმათივეველურ
წინაპრებთანკონკურენციაში.დოღისცხენისდიდისისწრაფე,მაგ-
რამსუსტიამტანობა,გუთნისდედისხელთუპყრობელიღონეუსარ-
გებლოგახდებაბუნებისწიაღშიცხოვრებისას.თუკიცხოველები
პამპასებშიგაველურდნენ,ისინი,შესაძლოა,სწრაფადამოწყდნენ,
ანხელსაყრელპირობებშითითოეულმამათგანმადაკარგოსისექ-
სტრემალურითვისებები,რომლებსაცარასოდესგამოიყენებსდა
რამდენიმეთაობისშემდეგდაუბრუნდებაბუნებრივტიპს,რომელ-
შიცნაირგვარიძალადაუნარიპროპორციულადიქნებაჩამოყალი-
ბებული,რათასაუკეთესოდიყოსშეგუებულისაკვებისმოპოვებასა
დასაიმედოთავდაცვასთანდარომელშიცორგანიზაციისყოველი
ნაწილისსრულივარჯიშისგამო,ცხოველიდამოუკიდებლადცხოვ-
რებასშეძლებს.გაგარეულებულიშინაურინაირსახეობებიანუნდა
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დაუბრუნდნენსაწყისველურხაზთანახლომდებარეტიპს,ანუნდა
ამოწყდნენ.

ვხედავთ, რომ შინაურ ცხოველებზე დაკვირვებით ვერავითარ
დასკვნასვერგავაკეთებთიმფორმებზე,რომლებიცველურბუნე-
ბაშიგვხვდება,რადგანესორიფორმასაარსებოპირობებითისე
განსხვავდებაერთმანეთისაგან,რომ,რაცდამახასიათებელიაერთი-
სათვის,საერთოდუცხოამეორისათვის.შინაურიცხოველებიარიან
უჩვეულო,ინდივიდუალურიდახელოვნური.ისინიისსახესხვაობე-
ბია,რომლებსაცარასოდესუარსებიათდავერცვერასოდესიარსე-
ბებენბუნებრივპირობებში:მათიარსებობადამოკიდებულიაადა-
მიანისმზრუნველობაზე.მათიუმეტესობადაშორებულიაუნართა
ზუსტპროპორციას,ორგანიზაციისნამდვილ(ჭეშმარიტ)ბალანსს,
რომლისმეშვეობითაცმარტოსაკუთარიშესაძლებლობებისამარა
დარჩენილცხოველსშეუძლიაარსებობისშენარჩუნებადასაკუთა-
რიჯიშისგაგრძელება.

ლამარკის ჰიპოთეზა – რომ სახეობებში პროგრესული ცვლი-
ლებებიწარმოიქმნებაცხოველთამისწრაფებით,განავითარონსა-
კუთარიორგანოებიდაასეშეცვალონსაკუთარისტრუქტურადა
ჩვევები–რამდენიმეჯერმარტივადგააბათილაყველაიმავტორმა,
რომლებიცწერდნენსახესხვაობებსადასახეობებზედა,როგორც
ჩანს,მიჩნეულია,რომ,როცაესგაკეთდა,საკითხისაბოლოოდსრუ-
ლადმოგვარდა.მაგრამაქგანვითარებულიშეხედულებასრულიად
უსარგებლოსხდისასეთჰიპოთეზასიმისჩვენებით,რომბუნება-
შიმუდმივადმოქმედიპრინციპებისზეგავლენითერთნაირიშედე-
გებიუნდაიქნესმიღებული.შევარდნისადაკატისებრთაძლიერი
ბრჭყალებიამცხოველებისსურვილით,ნებითკიარწარმოიქმნაან
გაიზარდა,არამედიმიტომ,რომამ ჯგუფებისადრეულდანაკლე-
ბორგანიზებულფორმებსშორისარსებულგანსხვავებულსახესხ-
ვაობებსშორისყოველთვისყველაზეხანგრძლივადგადარჩებოდა
ის,რომელსაცთავისიმსხვერპლისხელშიჩასაგდებადყველაზემე-
ტიუნარ-ჩვევაჰქონდა.არცჟირაფსგანვითარებიაასეთიგრძელი
კისერი, იმისათვის, რომ უფრო მაღალი მცენარეების ფოთლებს
მისწვდომოდაამმიზნითმასმუდამწაგრძელებულიჰქონდაკისე-
რი არამედ იმიტომ, რომ, ჩვეულებრივზე უფრო გრძელკისრიანმა
თითოეულმასახესხვაობამ,რომელიცარსებობდამისანტიტიპებს
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შორის,მოკლეკისრიანებისაგანგანსხვავებით,დაუყოვნებლივიშო-
ვასაძოვრისახალისაზღვრებიიმავეადგილის,მიწისფარგლებში,
ოღონდ უფრო ზევით და საკვების შემცირების პირველსავე შემ-
თხვევაში გრძელკისრიან ინდივიდებს მოკლეკისრიანებზე უფრო
დიდხანსცხოვრებისშესაძლებლობააღმოაჩნდათ.ასევე,მრავალი
ცხოველის,განსაკუთრებით,მწერებისთავისებურიშეფერილობა,
რომელიცძალიანწააგავსმიწას,ფოთოლსანხეს,რომლებზედაც
ისინი,ჩვეულებრივ,ცხოვრობენ,იმავეპრინციპითაიხსნება,თუმ-
ცა,მრავალნაირიელფერისმქონესახესხვაობებიშეიძლებადროთა
განმავლობაში არსებობდნენ; მაგრამ ის რასები, რომელთა შეფე-
რილობაცყველაზეუფროიყოშეგუებულიმტრისაგანთავდაცვას,
უეჭველადუფრომეტადგადარჩებოდა.ჩვენვხედავთ,რომბუნება-
შიხშირადშეინიშნებაბალანსი–რომელიმეორგანოთასისტემის
ნაკლიყოველთვისკომპენსირდებასხვათაგანვითარებით,–მაგა-
ლითად,ძლიერიფრთებისთანმხლებიასუსტიკიდურები;მაღალი
სიჩქარე კომპენსირდება თავდაცვის საშუალებათა უქონლობით;
ნაჩვენებია,რომვერცერთისახესხვაობა,რომლებშიცდაუბალან-
სებელინაკლია,დიდხანსვერიარსებებს.ამპრინციპისმოქმედება
ზუსტადწააგავსორთქლისძრავისციბრუტისმმართველს,რომე-
ლიცამოწმებსდაასწორებსნებისმიერუწესრიგობასთითქმისმა-
ნამდე,სანამგამოაშკარავდებოდეს.მსგავსიწესისთანახმად,ცხო-
ველთასამეფოშივერცერთიდაუბალანსებელინაკლივერგახდება
შესამჩნევი,რადგანიგითავსგამოავლენსპირველსაფეხურზე,გა-
ართულებსცხოველისარსებობასდაიგიუსათუოდგადაშენდება.
იმდაგვარიშეხედულებასახესხვაობათაწარმოშობაზე,როგორსაც
აქვიხილავთ,ასევეემთხვევაორგანიზებულარსებათაფორმებისა
და სტრუქტურების ცვლილებათა თავისებურ ხასიათს. ცენტრა-
ლურიტიპისგანდაშორებულიმრავალიხაზისარსებობა,მონათე-
სავე სახეობათა რიგში განსაკუთრებული ორგანოს მომატებული
ეფექტურობადაძალადაარსებითითვისებითსაგრძნობლადგან-
სხვავებულსახეობათარიგებშისაოცარიამტანობაისეთიუმნიშ-
ვნელონაწილებისა,როგორიცააბუმბულისადაბალნის (ბეწვის)
ფერი და სტრუქტურა, რქებისა და ბიბილოების ფორმა გვაფიქ-
რებინებს,რომ„უფროსპეციალიზებულისტრუქტურა“,რომელიც
პროფესორ ოუენის მტკიცებით, გადაშენებულებთან შედარებით
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უფროდამახასიათებელიათანამედროვეფორმებისათვისდარო-
მელსაცცხოველისპეციალურიმიზნითიყენებს,ნებისმიერიორგა-
ნოსპროგრესულიმოდიფიკაციისაშკარაშედეგია.

ვიმედოვნებთ,შევძელითგვეჩვენებინა,რომბუნებაშინაირსახე-
ობათაგარკვეულკლასებსახასიათებსმეტისწრაფვასაწყისიტი-
პისაგანდაშორებულიუწყვეტიგანვითარებისაკენ,რომლისთვისაც
განსაზღვრულიშეზღუდვებისდაწესებისარანაირიმიზეზიარარსე-
ბობს.იმავეპრინციპით,რომელიცამშედეგსიძლევაბუნებისწიაღ-
ში,შესაძლებელიააიხსნას,რატომისწრაფვიანსაწყისიტიპისაკენ
დასაბრუნებლადშინაურცხოველთასახესხვაობები.საგულისხმოა,
რომამპროგრესს,რომელიცდროდადროსხვადასხვამიმართულე-
ბითწარიმართება,თანაც,ყოველთვისმოწმდებადაბალანსდებაიმ
აუცილებელიპირობებით,რომელთამეშვეობითაცეულადარსე-
ბობისდაცვააშესაძლებელი,განაპირობებსორგანიზებულარსე-
ბაშიწარმოდგენილიყველაფენომენი,მათიამოწყვეტადამონაც-
ვლეობაწარსულში,მათმიერგამოვლენილიფორმის,ინსტიქტისა
დაჩვევებისყველაუჩვეულოცვლილება.




