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Ce este teoria lui Darwin despre 

evoluție? 

 
a tânăr, Charles Darwin a călătorit foarte mult. După acceptarea 
poziției de naturalist la bordul vasului HMS Beagle, a realizat, pe 
parcursul anilor 1831 - 1836, un studiu intensiv al vieții vegetale și 
animale de-a lungul emisferei sudice. Printre multele sale 

observații, a fost în mod special frapat de felul în care speciile sunt 
adesea limitate la anumite arii geografice. În arhipelagul Galápagos, de 
exemplu, el a descoperit că multe specii similare, dar distincte, de 
plante și animale populează diferitele insule (Fig. 1). 

 
 

 
Fig. 1. Insulele arhipelagului Galápagos
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Fig. 2. Diferite specii de cinteze descoperite în Insulele Galápagos și Insula 
Cocos  © Jody F. Sjogren, 2000. Folosită cu permisiunea autorului. 
 
Fiecare specie este adaptată propriei sale nișe. Forma și tăria ciocului 
cintezelor, precum și musculatura atașată acestuia, sunt potrivite tipului de 
hrană pe care o consumă. Cinteza de cactus, cinteza ciocănitoare, cinteza 
de cocos și cinteza cântătoare au ciocul lung și ascuțit. Aceste păsări 
sondează florile sau frunzele pentru mâncare. Ciocul lor este de asemenea 
bun pentru a străpunge insectele. Cinteza terestră și cea de cactus au 
ciocul lățit la bază. El le ajută la spargerea semințelor și hranei tari. (Peter 
Grant, Ecology and Evolution of Darwin's Finches (Princeton: Princeton 
University Press, 1986)). 
 
A: Cinteza terestră cu cioc ascuțit        B: Cinteza din insula Cocos  C: Cinteza cântătoare 
D: Cinteza de mangrove                 E: Cinteza ciocănitoare         F: Cinteza arboricolă mică  
G: Cinteza arboricolă medie                  H: Cinteza arboricolă mare       I: Cinteza vegetariană 
J: Cinteza terestră mică                 K: Cinteza terestră medie       L: Cinteza terestră mare 
M: Cinteza mare de cactus                 N: Cinteza de cactus 
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Probabil că cel mai bun exemplu cunoscut este reprezentat de cele 
treisprezece specii diferite de cinteze din Galápagos. De importanță 
aparte este faptul că fiecare pare să fie adaptată în mod special 
mediului său înconjurător. De exemplu, având o formă a ciocului 
potrivită pentru tipul de hrană disponibilă pe insula unde se găsesc. 
Mai mult, asemănările și diferențele dintre ele sunt astfel încât pot fi 
aranjate într-o ordine morfologică (Fig. 2). Bine motivat, Darwin a scris 
despre aceste păsări că ar fi ca și cum 'o specie originară a fost luată și 
modificată pentru diferite scopuri'.1 

În 1859, Darwin a publicat faimoasa sa carte, Originea speciilor, în 
care a prezentat ceea ce a devenit cunoscut drept 'Teoriile speciale și 
generale ale evoluției'. Teoria sa specială susținea că, așa cum pot fi 
obținute specii noi prin procesele selecției artificiale (adică, 
reproducere selectivă), așa pot apărea și apar specii noi prin procesele 
de selecție naturală. Astfel, de exemplu, o specie de pasăre poate da 
naștere la multe specii de păsări; o specie de câine poate da naștere la 
multe specii diferite de câini. Teoria sa generală a fost o extensie a 
Teoriei speciale, care argumenta că aceleași procese care dau naștere la 
noi specii pot, de asemenea, peste milioane de ani, să determine 
modificarea unui soi de animal în altul; de exemplu, un pește într-un 
amfibian sau o reptilă într-o pasăre. Teoria specială a evoluției a lui 
Darwin (TSE) este cunoscută și ca micro-evoluție, adaptare sau 
speciație, iar Teoria sa generală a evoluției (TGE) drept macro-evoluție. 

Teoria lui Darwin susține că variația naturală într-o populație este 
constant testată pentru beneficiu de către mediul înconjurător. 
Variația benefică, precum abilitatea de a colecta hrana mult mai 
eficient sau a se mișca cu mai multă agilitate, conferă unui organism o 
mai bună capacitate de supraviețuire și, în 'lupta pentru viață', este 
'selectat în mod natural', trăind mai mult și reproducându-se mai 
mult. Prin ereditate, caracteristicile noi, benefice, sunt transmise mai 
departe generațiilor ce urmează și răspândite în populație. În timp, 
susținea el, acestea se acumulează, modificând gradual o specie într-o 
alta. 

Deși Darwin credea că a înțeles procesul selecției naturale, nu avea 
nici o explicație pentru cauza variației. În anii 1940, oamenii de știință 
au început să formuleze teorii care ar explica variația prin genetică, iar 
descoperirile din biologia moleculară, în mod special ADN, din anii 
1950 au îmbunătățit aceste idei. 
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Astfel, s-a născut teoria neo-darwinistă (TND), care susținea că variația 
era cauzată de mutații genetice aleatoare. ADN-ul acționează ca un 
program de computer, controlând felul în care organismele cresc și 
funcționează. Dacă programul se schimbă, atunci forma sau funcția 
organismului se va schimba. Pentru a se reproduce, un organism își 
copiază propriul său ADN, astfel ca să fie capabil să îl transmită mai 
departe la următoarea generație. Apar, însă, erori de copiere (numite 
mutații), care duc la modificarea programului și dau naștere la variație 
în descendență. 

Astfel, conform teoriei neo-darwiniste, selecția naturală dă direcție 
variației cauzate prin mutație genetică și, peste milioane de ani, 
determină speciația în cadrul unui soi de animale, precum și evoluția 
unui soi de animale într-altul. Această secvență evoluționistă se 
pretinde în general a fi de la organisme unicelulare -> organisme 
marine nevertebrate -> pești vertebrați -> amfibieni -> reptile -> păsări 
și mamifere. Astfel, teoria neo-darwiniană se presupune că ar explica 
modul în care organismele unicelulare au evoluat în toate animalele pe 
care le vedem noi astăzi. Explicații similare sunt date pentru presupusa 
evoluție a plantelor. 

Mai mult, așa cum teoria neo-darwinistă caută să explice modul în 
care organismele unicelulare s-ar putea dezvolta în plante și animale, 
evoluția chimică caută să explice felul în care substanțe chimice simple 
s-ar putea combina prin procese aleatorii, naturale, pentru a forma 
aceste organisme unicelulare. Deoarece oamenii de știință de la 
mijlocul secolului al XIX-lea aveau infime cunoștințe despre biologia 
moleculară, Darwin însuși putea doar să speculeze în mod vag asupra 
felului în care acest lucru s-ar fi putut întâmpla. Pentru a găsi o 
explicaţie plauzibilă, şi-a imaginat 'un bazin mic cu apă caldă, cu tot 
felul de săruri de amoniu și fosfor, lumină, căldură și electricitate' în 
care s-ar fi putut forma primele organisme vii.2 Teoria modernă este 
asemănătoare, susținând că amestecarea la întâmplare a substanțelor 
chimice la suprafața Pământului cu multe milioane de ani în urmă a 
dus la formarea compușilor organici de bază, care s-au acumulat în 
'oceanele primordiale'. Se presupune că acești compuși organici au fost 
mai apoi asamblați, prin procese aleatorii (sau necunoscute), în 
proteine și acizi nucleici (ADN), care s-au combinat pentru a forma 
primele celule auto-reproducătoare. 

Astfel, prin evoluție chimică, urmată de mutații genetice aleatorii și 
selecție naturală, substanțele chimice obișnuite, după cum se 
presupune, au devenit oameni.  Acest lucru este numit uneori teoria 
evoluției de la molecule la om. 
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Note 

1 Charles Darwin, The Voyage of the Beagle (1845; 1959, London: J. M. Dent & 
Sons), pag. 365. Ca referință istorică, ar trebui notat faptul că speculațiile lui 
Darwin legate de cintezele din Galápagos au fost făcute după ce s-a întors din 
călătoria sa, și nu atunci când a vizitat insulele, în 1835. Mai mult, majoritatea 
istoricilor sunt de acord că cintezele au jucat doar un rol minor în formularea 
ideilor sale evoluționiste, și că observațiile sale asupra altor animale au fost 
mult mai proeminent subliniate în gândirea sa (Jonathan Wells, Icons of 
Evolution, ch. 8 (Washington DC: Regnery Publishing, 2000)). Totuși, din 
moment ce ele pun la dispoziție un exemplu atât de bun al proliferării 
speciilor, cintezelor li se dă adesea importanță în prezentarea teoriei sale. 

2 N. Barlow, Autobiography of Charles Darwin (London: Collins, 1958), pag. 
235-237. 


