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Charles Darwin 1809 – 1882
- Presenterte ideer om livets utvikling og muligheter for 
endring av artene pga miljømessige behov
- Utga boka The Origin of Species i 1859
- Mange hadde disse tankene minst 50 år før, bl.a. hans farfar
- Fra rikmannsslekt; farfaren Erasmus D. (1731 – 1802) var 
naturfilosof, agnostiker, lege, botaniker og forfatter; morfar 
Josiah Wedgwoods (1730 – 1795) var forretningsmann, kristen 
og pottemaker; far Robert D. (1766 -1848) var
også lege, ateist og investor
- Charles studerte medisin, men sluttet
snart med det; prøvde filosofi, så teologi – og som han 
fullførte teologien, avslappet protestant
- Faren mente sønnen var «en uvirksom ung 
slubbert uten annen interesse enn sport og jakt»



Mange samtidige hadde de samme tankene, Darwin var bare en av 
flere:

- Viktig inspirator Thomas Robert 
Malthus (1766 – 1834) 

- Britisk prest og samfunnsforsker 
- Befolkningsveksten må ned 
- Knappe matressurser
- Kommer ellers aldri over fattigdoms-

grensa
- Utga i 1798 boka An Essay on the 

Principle of Population - anonymt, redd 
for kritikken 

- Konkurranse uunngåelig om knappe 
ressurser 

- Vesentlig utgangspunkt for krig
- Malthus innførte begrepet naturlig

seleksjon



Den mest betydelige tenkeren rundt evolusjonsteorien var nok:

- Alfred Russel Wallace (1823 - 1913) 
britisk naturforsker, geograf, oppda-
gelsesreisende, antropolog og biolog

- Knappe ressurser, ingen formue
- Beskjeden kar
- Artene forandret seg for å overleve
- Utga i 1855: On the Law Which has

Regulated the Introduction of New
Species

- Ikke egen bok, men som artikkel i 
Vol. 16 (2. ser.) Annals and Magazine
of Natural History, 1855.

- Tanker om biologisk evolusjon



Viktige momenter:

1. Kunstig seleksjon
2. Hva er en art? Hvordan kjenne igjen arter?
3. Stor variasjon i arters arvemateriale
4. Flere avkom enn hva som overlever/som det

er plass til
5. Kampen for å overleve
6. Spørsmål om arv
7. Naturlig seleksjon
8. Resultatet av naturlig seleksjon
9. Hvordan dannes nye arter?
10. Artenes opprinnelse



Viktige momenter:

1. Kunstig seleksjon
Vi velger ut egenskaper 
hos avkom vi ønsker å 
foredle

- Dachsen har endret 
seg mye på 100 år



Hunderaser, utrolig stor variasjon
- Det fins 400-450 hunderaser

på kloden i dag 

Hunderase, en gruppe
hunder som har likt utse-
ende eller like, ønskelige 
egenskaper



For mange arter sorterer vi avkommet og 
avler videre på de vi ønsker at skal bli flere

- Melkemengde hos ku, økt dramatisk

- Norge melker kua 7100 liter
per år i gj.sn. (2012)
- Enkelte melker mer enn
10 000 liter i året
- I 1930 lå gj.sn. på 3000 liter
- Ku med kalv melker 4 liter 
om dagen, dvs det kalven 
trenger
- Dette gir en årsmengde på
1460 liter
- Kalvene får normalt melk av mor i 300 dager



Grønnsakene våre har samme historiske utvikling

- Gunstige sorter, større avling, større motstandskraft mot 
sykdommer og parasitter, ulik smak og anvendelse

- Viser hvilken plastisitet som finnes i arvematerialet



Viktige momenter:

1. Kunstig seleksjon

2. Hva er en art? Hvordan kjenne igjen arter?
- Alt levende tilhører en art

Basert på likhet



Utfordringer:
- Hvor like/ulike kan de være for å likevel tilhøre 

samme art?

Løvsanger (t.v.), gransanger (t.h.)





Utfordringer:
- Tre arter? Ja, men ulike stadier

Løvsanger (t.v.), gransanger (t.h.)



Utfordringer:

- Hva med fossilene?
- Artsdannelsen base-
res mye på valg
- Mange fossile former
er kjent, datert 140-150
mill. år gamle (øv.h.) Vi har 4 levende arter 

dolkhaler på kloden i dag

Mesolimulus sulcatus

Tachypleus
tridentatus

Limulus polyphemus



Utfordringer:
- Samme art? Nei fire forskjellige!

Løvsanger (t.v.), gransanger (t.h.)

Her fins røyskatt, 
snømus, ilder og 
mink



Viktige momenter:

1. Kunstig seleksjon
2. Hva er en art? Hvordan kjenne igjen arter?

3. Stor variasjon i arters arvemateriale

- Individer kan se svært ulike ut, 
men tilhører samme art såfremt 
de kan få fruktbart avkom sam-
men, eks., hunderaser, våre 
grønnsaker, husdyr og en rekke 
ville arter i naturen

- Et muldyr (mulesel) er således 
ingen art, men en krysning



Hest og esel er 
to arter, de 
danner ulike 
avlsgrupper, 
mens muldyr 
(mulesel) er  
et blindspor i 
naturen

- Muldyr har 
63 kromoso-
mer (hest 64, 
esel 62 krom.)



Stor variasjon i arters arvemateriale

- Ser ulike ut, men får fruktbart avkom sammen

Revebjelle – Digitalis purpurea



Stor variasjon i arters arvemateriale

- Ser ulike ut, men får fruktbart avkom sammen, én art



Stor variasjon i arters arvemateriale

- Ser ulike ut, men får delvis fruktbart avkom sammen

- Tiger og løve kan 
krysses, med delvis 
fertilt avkom (liger, 
tigon)
- Disse møtes ikke i 
naturen
- Blir verken én art
eller en underart, 
men kun et menne-
skeskapt eksperiment
- Fortsatt to arter
- Mange slike eks. i 
planteriket

https://no.wikipedia.org/wiki/Art
https://no.wikipedia.org/wiki/Underart


Utfordringer:
- Samme eller ulike arter? 
- Deler ikke gener da de er aseksuelle/apomiktiske

Løvsanger (t.v.), gransanger (t.h.)

- Baseres på valg
- Ofte benyttes seksjoner for indi-
vider med  lignende utseende

Løvetann - Taraxacum officinale



Viktige momenter:

1. Kunstig seleksjon
2. Hva er en art? Hvordan kjenne igjen arter?
3. Stor variasjon i arters arvemateriale

4. Flere avkom enn hva som overlever/som det
er plass til



Flere avkom enn hva det er plass til

- På sikt kan det 
teoretisk bli slik



Flere avkom enn hva som overlever/er plass til

- Elefanter er trege dyr til å formere seg

- Etter 7 mnd vil ett par kakerlakker kunne gi 164 tusen millioner 
etterkommere
- Etter 7 år vil to valmueplanter kunne gi 820 tusen millioner 
trillioner frø



Hva opplever vi:

- For hundre år siden 
var det omtrent 
samme antall dyr 
som det er i dag

- Svært få vokser opp 
til kjønnsmoden 
alder

- Alle de andre 
individene har 
bukket under



Viktige momenter:
1. Kunstig seleksjon
2. Hva er en art? Hvordan kjenne igjen arter?
3. Stor variasjon i arters arvemateriale
4. Flere avkom enn hva som overlever/som det er plass til

5. Kampen for å overleve (tre forhold)
A. Skaffe mat     B. Unngå å bli spist     C. Formere seg

- Disse tre forhold gjelder alt levende!



Kampen for å overleve



Viktige momenter:

1. Kunstig seleksjon
2. Hva er en art? Hvordan kjenne igjen arter?
3. Stor variasjon i arters arvemateriale
4. Flere avkom enn hva som overlever/som det er plass til
5. Kampen for å overleve

6. Spørsmål om arv

- Alle individer er genetisk ulike (unntak eneggete tvillinger, kloner)
Prestekrage Munkehette Hagesnegl



Alle disse er genetisk ulike, med ulike muligheter 
for overlevelse

- Bjørnespinner
- Kongepingviner
- Mennesker 



Den fantastiske historien om gjøkens liv må være nedarvet

- Mamma gjøk fjerner ett 
egg når hun har lagt sitt 
eget

- Hennes egg er temmelig 
like de øvrige i reiret, 
både i utseende og 
størrelse

- Det første ungen gjør er å 
gå baklengs oppover 
reirkanten til det ikke er 
mer trykk på ryggen

- Blir således alene om all 
mat og omsorg



Viktige momenter:

1. Kunstig seleksjon
2. Hva er en art? Hvordan kjenne igjen arter?
3. Stor variasjon i arters arvemateriale
4. Flere avkom enn hva som overlever/som det er plass til
5. Kampen for å overleve
6. Spørsmål om arv

7. Naturlig seleksjon (hvem overlever?)



Naturlig seleksjon (hvem overlever?)



Naturlig seleksjon (hvem overlever?)



Viktige momenter:

1. Kunstig seleksjon
2. Hva er en art? Hvordan kjenne igjen arter?
3. Stor variasjon i arters arvemateriale
4. Flere avkom enn hva som overlever/som det er plass til
5. Kampen for å overleve
6. Spørsmål om arv
7. Naturlig seleksjon

8. Resultatet av naturlig seleksjon
- vinnerne lever videre
- alle individer er i dag 

vinnere
- hunndyrene avgjør 

svært ofte hvilke egen-
skaper som skal arves



Resultatet av naturlig seleksjon
- menneskets fødselsvekt

- Små spebarn under 2 kg 
har mindre sjanse for å 
leve pga underutviklet 
ved fødselen

- Store barn over 4,5 
kg har også mindre 
sjanse for å leve pga
fødselsproblemer

- Småbarn med størst 
mulighet for å overleve 
har en vekt på 2,8 –
3,6 kg



Kort oppsummering så langt

1. Mer enn nok avkom

- Ett musepar kan produsere seks kull 
musunger i året

- Etter seks uker kan ungene selv få avkom
- Om alle musene overlever kan vi ane 

hvorfor det plutselig kan bli smågnagerår
mm.



Kort oppsummering så langt

2.   Kampen for tilværelsen

Omgivelsene påvirker den enkeltes 
muligheter for å overleve
A.   Musa kan bli tatt av en predator
B. Finner ikke mat, sulter i hjel
C. Finner ingen partner
D. Finner intet bosted for seg

og avkommet

A

B

CD



3.   Viktige forskjeller

Noen har bedre egenskaper for 
overlevelse
A. Musa spises av predatorer som

fanger dem i mørket med øya
B. Noen er mørkere enn andre
C. De mørke er bedre tilpasset i 

mørket enn de lyse

Kort oppsummering så langt
A

B

C



4.   Hvilken arv blir videreført?

Noen egenskaper passer bedre for framtidens generasjoner

A. Lyse mus fanges lettest
B. På sikt vil lyse individer nær

forsvinne

Kort oppsummering så langt

A

B

Forklarer resistens 
overfor antibiotika



Viktige momenter:

1. Kunstig seleksjon
2. Hva er en art? Hvordan kjenne igjen arter?
3. Stor variasjon i arters arvemateriale
4. Flere avkom enn hva som overlever/som det er plass til
5. Kampen for å overleve
6. Spørsmål om arv
7. Naturlig seleksjon
8. Resultatet av naturlig seleksjon

9. Hvordan dannes nye arter?
- kan disse mekanismene forklare at nye

arter kan oppstå?



Hvordan dannes nye arter?

1. En barriere må til
2. Ulikt miljø gir gradvis ulikhet
3. Kan ikke dele gener når de igjen eventuelt møtes



Hvordan dannes nye arter?           1. En barriere må til
Geografiske barrierer hindrer avl på hver side, kan være:



Hvordan dannes nye arter?           1. En barriere må til
Gul nøkkerose Nuphar lutea er et eks.
- Pollen fins på bunnen i Nordsjøen



Hvordan dannes nye arter?           2. Utvikles forskjellig



Hvordan dannes nye arter?           3. Deler ikke gener lenger
Vi har fått to arter



Resultatet er ikke gitt på forhånd

1. Kan resultere i to arter 
da de ikke lenger deler 
gener

2. Populasjonene kan 
resultere i svært ulikt 
utseende

3. På tross av ulikt 
utseende kan de 
fortsatt dele gener 
(blande seg igjen)



Resultatet er ikke gitt på forhånd

4. Hybriden er kanskje bedre 
tilpasset enn foreldrepopul. 
Om hybriden er fertil, kan 
den ta plassen til foreldrene 
og bli sortert som en ny art

5. Hybriden er dårligere 
egnet enn foreldrene og går 
til grunne. Foreldrepopulasj. 
danner to ny avlsgrupper og 
dermed to arter.



Viktige momenter:

1. Kunstig seleksjon
2. Hva er en art? Hvordan kjenne igjen arter?
3. Stor variasjon i arters arvemateriale
4. Flere avkom enn hva som overlever/som det er plass til
5. Kampen for å overleve
6. Spørsmål om arv
7. Naturlig seleksjon
8. Resultatet av naturlig seleksjon
9. Hvordan dannes nye arter?

10. Artenes opprinnelse
- har vi eksempler på at disse mekanismene 
har gitt oss nye arter?



Ciclidene i Lake Victoria kan være et eksempel

- Sjøen reg-
nes å være 
oppstått for 
ca 1 million 
år siden

- I dag fins 
over 200 
svært like 
arter cicli-
der i sjøen

- Antatt bare 
1-2 arter 
opprinnelig



Ciclidene i Lake Victoria regnes som et godt eksempel

1. Ligger på Rift Valley, mye vulkanisme og jordskjelv
2. Bevegelser i jorda skapte vannansamlinger av flere elver
3. Stadige uro i bakken skapte noen tørre dammer, større innsjøer, 

lavahauger, ulike dyp, sumper, temperatur, flere elveløp, etc
4. Dagens Victoriasjø viser hovedsakelig én stor innsjø med over 

200 arter ciclider og flere enn 10 elver 





Eksempel fra hjemlig natur – oslosildre Saxifraga osloënsis



Eksempel fra hjemlig natur – oslosildre Saxifraga osloënsis
- verdensutbredelse



Eksempel fra hjemlig natur – oslosildre Saxifraga osloënsis



Eksempel fra hjemlig natur – oslosildre Saxifraga osloënsis

- Tre arter, to foreldre og en hybrid
- Hybriden er fertil fordi den er 
kromosomfordoblet

Trefingersildre

Skoresildre

Oslosildre



Eksempel fra hjemlig natur – oslosildre Saxifraga osloënsis
- kromosomfordoblinger gir barrierer og dermed nye arter

- Trefingersildre har 22 
kromosomer

- Skoresildre har 22 
kromosomer

- Deres pollen og eggceller i 
frøanlegget har 11 
kromosomer (kjønnsceller)

- Krysninger kan teoretisk 
forekomme, gir 22 
kromosomer, ustabil og 
ikke kjent hos oss

- Ved kromosomfordobling 
får vi 44 krom. og nye 
kjønnsceller kan lages

- Fertil, ny art

Sammenhengen også 
vist på lab. i ettertid



Artenes opprinnelse
- Vanlig i planteriket med kromosomfordoblinger 
og isolasjon av populasjoner

A. Knoppsildre 2n=24-72 (44-46, 55-57, 66)
B. Grynsildre 2n=56 (40, 48, 64)
C. Bekkesildre 2n=52 (50-56)
D. Nyresildre 2n=32-60

A B
C

D



Takk for oppmerksomheten – så langt


