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Телеологічний підхід до еволюції

Eobasileus: http://dino-art.blogspot.com/2014/06/eobasileus.html
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Диспропорціональність, перерозвиток певних структур
як результат цілеспрямованої еволюції
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Концепція ортогенезу
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http://darwin2009.blog.lemonde.fr/2009/12/15/metamorphoses-de-l%e2%80%99evolution-le-recit-d%e2%80%99une-image/



Evolvability та біологічні обмеження
еволюційного процесу

• Темпи еволюційних змін зазвичай досить низькі, і це виглядає 
парадоксальним з огляду на наявність значної спадкової 
мінливості та численні приклади швидких та масштабних 
адаптивних перетворень [Futuyma, 2010].

• Гіпотетичні причини стазису:
– Генетичні обмеження [Hansen, Houle, 2004; Blows, Hoffmann, 2005; 

Walsh, Blows, 2009];
– Конструктивні та онтогенетичні обмеження [Gould, Lewontin, 1979; 

Alberch, 1980];
– Дія стабілізуючого добору [Charlesworth et al., 1982; Lynch, 1990; 

Estes, Arnold, 2007];
– Математичний артефакт [Bookstein, 1987; Roopnarine, 2003];
– Сумарний ефект численних змін у різних напрямках [Stanley, Yang, 

1987; Gingerich, 1993, 2001];
– Контрбаланс різноспрямованих векторів рушійного добору 

[Северцов, 1990];
– Обмежені можливості еволюційних змін у збалансованих 

екосистемах [Красилов, 1986; Расницын, 1987; Жерихин, 2003];
– та деякі інші (огляди див.: [Maynard Smith et al., 1985; Estes, Arnold, 

2007; Futuyma, 2010]).
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“Живі копалини”
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https://www.mindenpictures.com/search/preview/horseshoe-crab-limulus-polyphemus-and-extinct-horseshoe-crab-mesolimulus/0_00427224.html

Limulus polyphemus та Mesolimulus walchi



“Живі копалини”

Стабільність генотипу
або стабільність
умов існування?

6Living fossil, Wikipedia
Xiphosura, Wikipedia

Queensland lungfish, Wikipedia
Brughagedissen, Wikipedia



“Заборонені” конструкції

Carroll, 1988 7



Темпи та форми еволюції

• Брадителія — низька 
швидкість

• Горотелія — середня 
швидкість

• Тахітелія — висока 
швидкість

• “Видоутворення”, або 
спеціація

• Філетична еволюція

• Квантова еволюція

Simpson, 1944
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“Видоутворення”, або спеціація

Simpson, 1944 9



Філетична еволюція

Simpson, 1944 10



Адаптивна зона

Simpson, 1944 11



Адаптивна зона та адаптивний ландшафт

Simpson, 1944
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Ridley, 2004Ridley, 2004



Вселення у нову адаптивну зону

Simpson, 1944 13

Псевдоортогенетичний тренд



Simpson, 1944 14

Вселення у нову 
адаптивну зону

Від квантової
до філетичної 

еволюції



Співвідношення між формами еволюції

Simpson, 1944 15



Заселення нової
адаптивної зони
в еволюції пінгвінів 

Simpson, 1953 16
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Прогрес в еволюції

• Біологічний прогрес
– критерії: збільшення 

чисельності; розширення 
ареалу; диференціація на 
підгрупи

• Морфофізіологічний прогрес

(за О. М. Сєверцовим)

• Морфофізіологічний прогрес — 
досить рідкісне явище. Зазвичай 
рівень організації залишається 
сталим чи знижується.

Шмальгаузен, 1969

17

h
tt

p:
//

w
w

w
.a

rr
an

.r
u/

?
q=

ru
/e

xp
os

iti
on

4_
13



Прогрес в еволюції

• Основний критерій: 
диференціація частин і 
зростання інтеграції 
організму як цілого.

• Підвищення “енергії 
життєдіяльності” 
(Сєверцов), тобто 
зниження ентропії; 
зростання автономії 
організму та його 
здатності до 
індивідуальної адаптації 
(Шмальгаузен).

K
ardong, 2012

Характерні риси 
морфофізіологічного 
прогресу:
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Напрями еволюції
(за О. М. Сєверцовим)

• Ароморфози — пристосувальні 
зміни, внаслідок котрих енергія 
життєдіяльності дорослих 
нащадків підвищується.

• Ідіоадаптації — пристосувальні 
зміни, внаслідок котрих енергія 
життєдіяльності дорослих 
нащадків не знижується і не 
підвищується.

• Загальні дегенерації — 
пристосувальні зміни, внаслідок 
котрих енергія життєдіяльності 
дорослих нащадків знижується. 

• Ценогенези — пристосувальні 
зміни, внаслідок котрих енергія 
життєдіяльності та будова 
дорослих нащадків не 
змінюється, але збільшується 
кількість нащадків. 

19
Черепахи: літографія Е. Геккеля (1904)



Напрями еволюції (за І. І. Шмальгаузеном)

Шмальгаузен, 1983 20



Співвідношення напрямів еволюції

Шмальгаузен, 1969 21



Заселення нових адаптивних зон — шлях 
формування нових вищих таксонів

22https://profsolitaire.blogspot.com/2017/03/yuriy-priymak.html



Акумуляція ароморфозів 
загального значення

(на прикладі вищих рослин)
• Диференціація тканин, 

багатоклітинні вегетативні і статеві 
органи (усі вищі рослини, 
починаючи від мохоподібних)

• Провідні системи (судинні рослини)

• Перехід від спорового розмноження 
до розмноження насінинами 
(насінні рослини)

• Вдосконалення насінини, подвійне 
запліднення, квітки, плоди 
(покритонасінні рослини)

23Мохи: літографія Е. Геккеля (1904)

Зменшення залежності
від водного середовища

Редукція гаплоїдного покоління



Еволюція механізмів еволюції
• Прискорення еволюційних змін у крупних високоорганізованих організмів 

унаслідок зростання ролі добору та зменшення ролі невибіркової елімінації

• Зміна форм боротьби за існування та природного добору залежно від рівня 
організації та активності організмів

• Кращі перспективи прогресивної еволюції (передусім, досягнення 
багатоклітинної організації) у евкаріотів 

• Кращі перспективи прогресивної еволюції у організмів, здатних до 
амфіміксису (через появу інтегрованих генофондів, диплоїдності, можливості 
перерозподілу генів між особинами)

24

• Забезпечення біосфери                
вільною енергією завдяки                 
появі фотосинтезу
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