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Το ταξίδι του Beagle (Δεκέμβριος του 1831 – Οκτώβριος 1836)
και η πανίδα που ανακαλύφθηκε κατά τις έρευνες του Δαρβίνου
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Πλίμουθ (αναχώρηση του Beagle)
Κανάριοι νήσοι
Πράσινο Ακρωτήρι
Σαν Σαλβαδόρ ντε Μπαΐα. Θαλασσινά κοχύλια
Ρίο ντε Τζανέιρο. Πυροφόροι (φωτεινές πυγολαμπίδες) και τροχιλίδες
Μοντεβιδέο. Κτενόμυς
Μπαΐα Μπλάνκα. Απολιθώματα γλυπτόδοντα (προγόνου του αρμαντίλο)
και τοξόδοντα
Κόνδορας των Άνδεων και άγρια λάμα
Νήσοι Φόκλαντ
Γη του Πυρός
Χιλή
Βαλπαραΐσο
Περού
Νήσοι Γκαλαπάγκος. Γιγάντιες χελώνες, περιστέρια, αηδόνι των Γκαλαπάγκος
Ταϊτή. Φυτό κάβα
Νέα Ζηλανδία
Σίδνεϋ. Πλατύπους
Τασμανία
Κινγκ Τζορτζ Σάουντ. Μαρσιποφόρος αρουραίος
Νησιά Κόκος. Κοραλλιογενείς ύφαλοι και ψάρια της περιοχής
Μαυρίκιος
Κέιπ Τάουν
Νήσος της Αγίας Ελένης. Χερσαία σαλιγκάρια
Νήσος Αναλήψεως
Σαν Σαλβαδόρ ντε Μπαΐα
Αζόρες
Φάλμουθ (άφιξη του Beagle)
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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ

Τίποτε πιο εύκολο από το να παραδεχτείς στα λό-

για το γεγονός του παγκόσμιου αγώνα για τη ζωή
ή τίποτα πιο δύσκολο –τουλάχιστον με βάση τη δική μου άποψη– από το να έχεις αυτό το συμπέρασμα
διαρκώς στο μυαλό σου. Αλλά αν αυτό δεν είναι
βαθιά ριζωμένο στο μυαλό μας, είμαι πεπεισμένος
ότι δύσκολα μπορούμε να διακρίνουμε και ότι παρερμηνεύουμε σε μεγάλο βαθμό την όλη οικονομία
της φύσης και κάθε γεγονός που αφορά την κατανομή, τη σπανιότητα, την αφθονία, την εξαφάνιση
και την ποικιλότητα. Βλέπουμε το πρόσωπο της
φύσης να λάμπει από χαρά, παρατηρούμε συχνά
υπεραφθονία τροφής· δε βλέπουμε ή ξεχνάμε πως
τα πουλιά που τραγουδάνε γύρω μας νωχελικά ζουν
κυρίως τρώγοντας έντομα ή σπόρους και έτσι καταστρέφουν διαρκώς τη ζωή. Ή ξεχνάμε πόσο πολύ
αυτοί οι αοιδοί, τα αυγά τους και οι νεοσσοί τους
καταστρέφονται από πουλιά και αρπακτικά ζώα.
Δεν έχουμε διαρκώς κατά νου ότι, μολονότι η τροφή
11
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βρίσκεται σήμερα σε υπεραφθονία, δε συμβαίνει το
ίδιο σε όλες τις εποχές κάθε χρόνου.
Πρέπει να δηλώσω ότι χρησιμοποιώ τον όρο Αγώνας για την Ύπαρξη με μια ευρεία και μεταφορική
έννοια, που περιλαμβάνει και την εξάρτηση του ενός
οργανισμού από τον άλλο και (ακόμα πιο σημαντικό) όχι μόνο τη ζωή του ατόμου αλλά και την επιτυχή αναπαραγωγή του. Μπορεί να ειπωθεί ότι δύο
σαρκοβόρα ζώα σε εποχή ανέχειας αγωνίζονται το
ένα ενάντια στο άλλο για το ποιο θα αποκτήσει
τροφή και θα επιβιώσει. Λέμε όμως ότι ένα φυτό
στην άκρη της ερήμου αγωνίζεται για τη ζωή του
ενάντια στην ξηρασία, αν και θα ήταν πιο σωστό να
λέμε ότι εξαρτάται από την υγρασία. Θα ήταν πιο
σωστό αν λέγαμε ότι ένα φυτό που παράγει κάθε
χρόνο χίλιους σπόρους, από τους οποίους μόνο ένας
κατά μέσο όρο ωριμάζει, αγωνίζεται ενάντια σε
φυτά του ίδιου ή άλλου είδους που ήδη καλύπτουν
το έδαφος. Ο ιξός εξαρτάται από τη μηλιά και από
μερικά άλλα δέντρα, αλλά μόνο υπό μια τραβηγμένη έννοια θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αγωνίζεται
ενάντια σε αυτά τα δέντρα, δεδομένου ότι αν πολλά
τέτοια παράσιτα μεγαλώσουν στο ίδιο δέντρο, αυτό
θα μαραθεί και θα πεθάνει. Θα ήταν πιο αληθές αν
λέγαμε ότι αρκετοί νεαροί ιξοί που μεγαλώνουν
μαζί στο ίδιο κλαδί αγωνίζονται ο ένας ενάντια στον
άλλον. Καθώς ο ιξός διασπείρεται από τα πουλιά,
η ύπαρξή του εξαρτάται από αυτά. Μπορεί δε μεταφορικά να ειπωθεί ότι αγωνίζεται ενάντια σε
άλλα οπωροφόρα δέντρα, προκειμένου να παρασύρει τα πουλιά να καταβροχθίσουν κι έτσι να δια12
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σπείρουν τους σπόρους του και όχι εκείνους των
άλλων δέντρων. Για αυτές τις αλληλεπικαλυπτόμενες περιπτώσεις χρησιμοποιώ χάριν ευκολίας τον
γενικό όρο Αγώνας για την Ύπαρξη.
Ο αγώνας για την ύπαρξη προκύπτει αναπόφευκτα από τον υψηλό ρυθμό με τον οποίο όλα τα έμβια
όντα τείνουν να αυξάνονται. Κάθε ον, το οποίο κατά τη φυσική διάρκεια της ζωής του παράγει αρκετά αυγά ή σπόρους, πρέπει, σε κάποια περίοδο της
ζωής του και σε κάποια εποχή ή κάποιο τυχαίο έτος,
να υποστεί καταστροφή, αλλιώς, με βάση την αρχή
της γεωμετρικής αύξησης, ο πληθυσμός του θα αυξανόταν υπέρμετρα, με αποτέλεσμα καμία περιοχή
να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. Γι’
αυτό, καθώς παράγονται περισσότερα άτομα από
όσα μπορούν να επιβιώσουν, πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντελείται ένας αγώνας για την ύπαρξη,
είτε του ενός ατόμου ενάντια σε ένα άλλο άτομο του
ίδιου είδους, ή ενάντια σε άτομα άλλου είδους, ή
ενάντια στις φυσικές συνθήκες της ζωής. Πρόκειται
για το δόγμα του Μάλθους εφαρμοσμένο στο πολλαπλάσιο σε ολόκληρο το ζωικό και φυτικό βασίλειο·
γιατί, στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να
υπάρξει τεχνητή αύξηση της τροφής ούτε συνετός
περιορισμός του γάμου. Μολονότι ο πληθυσμός ορισμένων ειδών μπορεί σήμερα να αυξάνεται με μικρότερη ή με μεγαλύτερη ταχύτητα, δεν μπορεί να
αυξάνεται ο πληθυσμός όλων των ειδών, γιατί ο
κόσμος δε θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους.
Δεν υπάρχει ούτε μία εξαίρεση στον κανόνα σύμ13
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φωνα με τον οποίο κάθε έμβιο ον πληθαίνει φυσιολογικά με τόσο υψηλό ρυθμό ώστε, εάν δεν καταστρεφόταν, η Γη σύντομα θα καλυπτόταν από τους
απογόνους ενός μόνο ζεύγους. Ακόμα και οι ο πληθυσμός των ανθρώπων, που αναπαράγεται με βραδύ ρυθμό, διπλασιάζεται κάθε είκοσι πέντε χρόνια,
και με αυτό τον ρυθμό σε λίγες χιλιάδες χρόνια δε
θα υπήρχε κυριολεκτικά χώρος για να σταθούν όρθιοι οι απόγονοί τους. Ο Λινναίος έχει υπολογίσει
πως εάν ένα ετήσιο φυτό παρήγε μόνο δύο σπόρους
–και δεν υπάρχει φυτό τόσο λίγο παραγωγικό– και
τα δύο νεαρά φυτά τους παρήγαν την επόμενη χρονιά άλλα δύο, και ούτω καθεξής, τότε σε είκοσι
χρόνια θα υπήρχαν ένα εκατομμύριο φυτά. Ο ελέφαντας θεωρείται το βραδύτερα αναπαραγόμενο
ζώο από όλα τα γνωστά ζώα, και προσπάθησα να
υπολογίσω τον πιθανότερο ελάχιστο ρυθμό φυσιολογικής αύξησης: με ασφάλεια μπορούμε να υποθέσουμε ότι αναπαράγεται όταν είναι τριάντα ετών,
και συνεχίζει να αναπαράγεται έως τα ενενήντα του,
γεννώντας σε αυτό το διάστημα τρία ζεύγη μικρών.
Εάν είναι έτσι, μετά από πεντακόσια χρόνια θα ζουν
δεκαπέντε εκατομμύρια ελέφαντες, όλοι απόγονοι
του πρώτου ζεύγους.
Για το θέμα όμως αυτό διαθέτουμε καλύτερες
ενδείξεις από τους απλούς θεωρητικούς υπολογισμούς· συγκεκριμένα, τις πολυάριθμες καταγεγραμμένες περιπτώσεις του ταχύτατου πολλαπλασιασμού διαφόρων ζώων στη φύση, όταν οι περιστάσεις
υπήρξαν ευνοϊκές γι’ αυτά επί δύο ή τρεις διαδοχικές περιόδους. Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι τα
14
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στοιχεία από τα διάφορα οικόσιτα ζώα μας που
μετεξελίχθηκαν σε άγρια σε αρκετές περιοχές του
κόσμου· εάν δεν είχε πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα
των στοιχείων για τους ρυθμούς αύξησης των βραδέως αναπαραγόμενων βοοειδών και αλόγων στη
Νότια Αμερική, και πρόσφατα στην Αυστραλία,
δύσκολα θα τα λάμβανε κανείς υπ’ όψιν. Το ίδιο
συμβαίνει και με τα φυτά: θα μπορούσαν να αναφερθούν περιπτώσεις εισαχθέντων φυτών που διαδόθηκαν σε ολόκληρα νησιά σε λιγότερο από δέκα
χρόνια. Αρκετά από τα φυτά που σήμερα βρίσκονται
σε αφθονία στις πεδιάδες της Λα Πλάτα, καλύπτοντας λεύγες ολόκληρες επιφάνειας και αποκλείοντας
σχεδόν κάθε άλλο φυτό, έχουν εισαχθεί από την
Ευρώπη. Και όπως πληροφορούμαι από τον δρα
Φάλκονερ, υπάρχουν φυτά που κυριαρχούν στις
Ινδίες, από το ακρωτήριο Κόμοριν ως τα Ιμαλάια,
που έχουν εισαχθεί από την Αμερική μετά την ανακάλυψή της. Σε αυτές τις περιπτώσεις –και θα μπορούσαν να δοθούν αναρίθμητα ακόμα παραδείγματα– κανείς δεν κάνει την υπόθεση ότι η γονιμότητα
αυτών των ζώων ή των φυτών αυξήθηκε ξαφνικά
και προσωρινά κατά έναν σημαντικό βαθμό. Η προφανής εξήγηση είναι ότι οι συνθήκες ζωής υπήρξαν
άκρως ευνοϊκές, και συνεπώς έλαβε χώρα μικρότερη κατασ τροφή των μεγάλων και των μικρών όντων,
και ότι σχεδόν όλοι οι νέοι οργανισμοί μπόρεσαν να
αναπαραχθούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο γεωμετρικός ρυθμός αύξησης, το αποτέλεσμα του οποίου
πάντοτε μας εκπλήσσει, έρχεται απλώς να εξηγήσει
την εκπληκτικά ταχεία αύξηση και την ευρεία διά15
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δοση των εγκλιματισμένων απογόνων στη νέα τους
πατρίδα.
Υπό κανονικές συνθήκες, σχεδόν κάθε φυτό παράγει σπόρους, και από τα ζώα ελάχιστα είναι αυτά που δε ζευγαρώνουν κάθε χρόνο. Μπορούμε
συνεπώς να πούμε με βεβαιότητα ότι όλα τα φυτά
και τα ζώα τείνουν να αυξάνονται με γεωμετρική
πρόοδο, ότι όλα θα γεμίσουν κάθε χώρο στον οποίο
μπορούν με κάποιον τρόπο να υπάρξουν και ότι η
τάση γεωμετρικής αύξησης πρέπει να ελέγχεται
μέσω καταστροφής σε κάποια περίοδο της ζωής. Η
οικειότητά μας με τα μεγαλύτερα εξημερωμένα ζώα
νομίζω ότι συνήθως μας παραπλανά: δεν τα βλέπουμε να πλήττονται από μεγάλες καταστροφές,
λησμονούμε ότι κάθε χρόνο χιλιάδες από αυτά σφάζονται προοριζόμενα για τροφή και ότι, υπό κανονικές συνθήκες, ίσος αριθμός από αυτά πρέπει με
κάποιον τρόπο να εξοντωθεί.
Η μοναδική διαφορά μεταξύ των οργανισμών που
παράγουν κάθε χρόνο αυγά ή σπόρους κατά χιλιάδες
και εκείνων που παράγουν εξαιρετικά λίγα είναι ότι
οι βραδέως αναπαραγόμενοι οργανισμοί χρειάζονται
λίγο περισσότερα χρόνια για να γεμίσουν, υπό ευνοϊκές συνθήκες, μια ολόκληρη περιοχή, όσο μεγάλη
κι αν είναι αυτή. Ο κόνδορας γεννάει ένα ζευγάρι
αυγά και η στρουθοκάμηλος καμιά εικοσαριά, κι
όμως στην ίδια περιοχή ο κόνδορας μπορεί να αριθμεί περισσότερα μέλη. Ο θαλασσοβάτης γεννάει
μόλις ένα αυγό, ωστόσο πιστεύεται ότι είναι το πλέον πολυάριθμο είδος πτηνού στον κόσμο. Μια μύγα
αποθέτει εκατοντάδες αυγά και μια άλλη, όπως η
17
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ιπποβοσκίδα, μόλις ένα. Η διαφορά όμως αυτή δεν
καθορίζει πόσα άτομα των δύο ειδών μπορεί να
υποστηρίξει μια περιοχή. Το μεγάλο πλήθος αυγών
έχει σημασία για εκείνα τα είδη που εξαρτώνται από
τροφές των οποίων η ποσότητα μεταβάλλεται ταχέως, αφού επιτρέπει τη γρήγορη αύξηση του πληθυσμού τους. Αλλά η πραγματική σημασία του μεγάλου
πλήθους αυγών ή σπόρων έγκειται στο γεγονός ότι
αντισταθμίζουν μεγάλο μέρος της καταστροφής που
συντελείται σε κάποια περίοδο της ζωής. Και αυτή
η περίοδος στην πλειονότητα των περιπτώσεων έρχεται νωρίς. Εάν ένα ζώο μπορεί με κάποιον τρόπο
να προστατέψει τα αυγά του ή τα νεογνά του, ένας
περιορισμένος αριθμός μπορεί να παραχθεί κι ωστόσο να διατηρηθεί πλήρως ο μέσος πληθυσμός. Εάν
όμως καταστραφούν πολλά αυγά ή νεογνά, πρέπει
να παραχθούν πολλά, αλλιώς το είδος θα εκλείψει.
Θα ήταν αρκετό για να διατηρηθεί το πλήθος ενός
είδους δέντρου που ζει κατά μέσο όρο χίλια χρόνια
εάν μόνο ένας σπόρος παραγόταν κάθε χίλια χρόνια,
με την προϋπόθεση ότι αυτός ο σπόρος δε θα καταστρεφόταν ποτέ και θα διασφαλιζόταν ότι θα βλαστήσει στην κατάλληλη περιοχή. Άρα, σε όλες τις
περιπτώσεις, το μέσο πλήθος οποιουδήποτε είδους
ζώου ή φυτού εξαρτάται μόνο έμμεσα από το πλήθος
των αυγών ή των σπόρων του.
Όταν εξετάζουμε τη Φύση, είναι απαραίτητο να
έχουμε πάντοτε κατά νου τα παραπάνω συμπεράσματα – να μην ξεχνάμε ποτέ ότι κάθε μεμονωμένο
έμβιο ον αγωνίζεται στον μέγιστο βαθμό να αυξήσει
τον πληθυσμό του, ότι καθένα δίνει έναν αγώνα σε
18
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κάποια περίοδο της ζωής του, ότι η καταστροφή
αναπόφευκτα θα πλήξει είτε τα νεαρά ή τα γηραιότερα μέλη, στη διάρκεια μιας γενιάς ή σε τακτά
επαναλαμβανόμενα διαστήματα. Αν περιορίσουμε
τον οποιονδήποτε έλεγχο, αν μετριάσουμε έστω και
λίγο την καταστροφή, το πλήθος των ειδών θα αυξηθεί σχεδόν ακαριαία στο έπακρο. Το πρόσωπο της
Φύσης μπορεί να συγκριθεί με μια επιφάνεια διαρροής, με δέκα χιλιάδες αιχμηρές σφήνες που είναι
στοιβαγμένες η μία κοντά στην άλλη και που δέχονται αλλεπάλληλα χτυπήματα, πότε η μία, πότε η
άλλη, προς τα μέσα.
Ό,τι εμποδίζει τη φυσική τάση των ειδών να πολλαπλασιάζονται είναι ιδιαίτερα δυσδιάκριτο. Πάρτε για παράδειγμα το πιο ρωμαλέο είδος: όσο αυξάνεται αριθμητικά, τόσο τείνει να αυξηθεί ακόμα
περισσότερο. Σε καμία περίπτωση δεν ξέρουμε
ακριβώς ποια είναι τα εμπόδια. Αυτό δε θα εκπλήξει όποιον γνωρίζει πόσα αγνοούμε σε αυτό το μέτωπο, ακόμα και σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, για
τον οποίο γνωρίζουμε ασύγκριτα περισσότερα απ’
ό,τι για οποιοδήποτε άλλο ζώο. Το ζήτημα έχει εξεταστεί επαρκώς από αρκετούς συγγραφείς, και θα
το πραγματευτώ διεξοδικά σε ένα μελλοντικό έργο
μου, ιδιαίτερα σε σχέση με τα άγρια ζώα της Νότιας
Αμερικής. Εδώ θα κάνω μόνο κάποιες παρατηρήσεις
για να υπενθυμίσω στον αναγνώστη μερικά από τα
κύρια σημεία. Τα αυγά ή τα μωρά των ζώων φαίνεται να κινδυνεύουν περισσότερο, αλλά αυτό δε συμβαίνει πάντα. Στα φυτά συντελείται μεγάλη καταστροφή σπόρων, αλλά από μερικές παρατηρήσεις
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που έκανα φαίνεται πως τα φιντάνια κινδυνεύουν
περισσότερο όταν βλασταίνουν σε έδαφος που είναι
ήδη κατακλυσμένο από άλλα φυτά. Τα φιντάνια
επίσης υφίστανται ευρεία καταστροφή από διάφορους εχθρούς. Για παράδειγμα, σε ένα κομμάτι γης
τρία πόδια επί δύο, σκαλισμένο και καθαρισμένο,
όπου δεν μπορούσαν άλλα φυτά να τα πνίξουν, κατέγραψα όλα τα φιντάνια των γηγενών μας αγριόχορτων καθώς πρόβαλλαν από το έδαφος, και από
τα 357 φιντάνια καταστράφηκαν τα 295, κυρίως
από τα σαλιγκάρια και τα έντομα. Αν αφήσουμε το
χορτάρι, που το κουρεύουμε τακτικά, να μεγαλώσει
–και αν συνέβαινε το ίδιο με το χορτάρι όπου τακτικά βοσκάνε ζώα–, τα πιο ρωμαλέα φυτά θα εξολοθρεύσουν σταδιακά τα λιγότερο ρωμαλέα, αν και
πλήρως ανεπτυγμένα, φυτά. Έτσι από είκοσι είδη
που φύτρωναν σε μια μικρή περιοχή με χορτάρι (τρία
πόδια επί τέσσερα) εξαφανίστηκαν τα εννιά εξαιτίας των άλλων ειδών που αφέθηκαν να μεγαλώσουν
ελεύθερα.
Η ποσότητα της τροφής για κάθε είδος καθορίζει
φυσικά το ανώτατο όριο αύξησής του. Αλλά πολύ
συχνά δεν είναι η απόκτηση τροφής αλλά το γεγονός
ότι χρησιμεύει ως λεία για τα άλλα ζώα εκείνο που
καθορίζει τον μέσο πληθυσμό ενός είδους. Είναι
λοιπόν σχεδόν βέβαιο ότι ο αριθμός των περδίκων,
των αγριορνίθων και των λαγών οποιουδήποτε μεγάλου κτήματος εξαρτάται από την καταστροφή
των παρασίτων. Αν δε σκοτώναμε ούτε ένα θήραμα
τα επόμενα είκοσι χρόνια στην Αγγλία και ταυτόχρονα δεν καταστρέφαμε τα παράσιτα, θα υπήρχαν
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κατά πάσα πιθανότητα λιγότερα θηράματα απ’ όσα
σήμερα, παρόλο που σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες
θηράματα εξολοθρεύονται κάθε χρόνο. Από την άλλη μεριά, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην
περίπτωση του ελέφαντα και του ρινόκερου, κανένα
δεν καταστρέφεται από τα σαρκοβόρα ζώα. Ακόμα
και η τίγρη των Ινδιών σπανιότατα τολμάει να επιτεθεί σε έναν νεαρό ελέφαντα που προστατεύεται
από τη μητέρα του.
Το κλίμα παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό
του μέσου πληθυσμού ενός είδους και, κατά τη γνώμη μου, οι τακτικές περίοδοι εξαιρετικού ψύχους
και ξηρασίας συνιστούν τα πιο αποτελεσματικά
εμπόδια για τον πολλαπλασιασμό. Υπολόγισα ότι ο
χειμώνας του 1854-1855 κατέστρεψε τα τέσσερα
πέμπτα των πτηνών στα κτήματά μου. Κι αυτή είναι
μια τρομερή καταστροφή, αν σκεφτούμε ότι το δέκα
τοις εκατό αποτελεί εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό
θνησιμότητας για μια επιδημία που έχει πλήξει τους
ανθρώπους. Η επίδραση του κλίματος φαίνεται εκ
πρώτης όψεως να μη σχετίζεται με τον αγώνα για
την ύπαρξη. Αλλά από τη στιγμή που το κλίμα επενεργεί κυρίως μέσω της μείωσης της τροφής, πυροδοτεί έναν από τους σκληρότερους αγώνες ανάμεσα
στα άτομα είτε του ίδιου είτε διαφορετικών ειδών
που ζουν από την ίδια τροφή. Ακόμα και όταν το
κλίμα, για παράδειγμα το ακραίο ψύχος, επενεργεί
άμεσα, τον χειμώνα θα υποφέρουν περισσότερο τα
λιγότερο ρωμαλέα άτομα ή εκείνα που έχουν εξασφαλίσει λιγότερη τροφή. Όταν ταξιδεύουμε από
τον νότο στον βορρά, ή από μια υγρή περιοχή σε μια
21

KET B059 Fisiki_epilogi_5-9-2018.indd 21

5/9/2018 5:56:45 µµ

22

KET B059 Fisiki_epilogi_5-9-2018.indd 22

5/9/2018 5:56:46 µµ

ξηρή, βλέπουμε μερικά είδη να γίνονται βαθμιαία
σπανιότερα και τελικά να εξαφανίζονται. Και με
δεδομένο ότι η αλλαγή του κλίματος είναι ολοφάνερη, μπαίνουμε στον πειρασμό να αποδώσουμε το
φαινόμενο στην άμεση επίδρασή του. Αλλά αυτή
είναι μια τελείως εσφαλμένη οπτική. Ξεχνάμε πως
κάθε είδος, ακόμα και όπου αφθονεί, υφίσταται
φοβερές καταστροφές σε κάποια περίοδο της ζωής
του, από εχθρούς ή ανταγωνιστές που διεκδικούν
τον ίδιο χώρο και την ίδια τροφή, και αν αυτοί οι
εχθροί ή ανταγωνιστές ευνοηθούν έστω και στον
ελάχιστο βαθμό από κάποια μικρή αλλαγή στο κλίμα, θα αυξηθεί ο πληθυσμός τους και, καθώς κάθε
περιοχή έχει ήδη συμπληρωθεί από κατοίκους, ο
πληθυσμός των άλλων ειδών θα μειωθεί. Όταν ταξιδεύοντας προς τα νότια βλέπουμε να μειώνεται ο
πληθυσμός ενός είδους, μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως αιτία είναι άλλα είδη που ευνοούνται
ενώ αυτό ζημιώνεται. Το ίδιο συμβαίνει και όταν
ταξιδεύουμε βόρεια, αλλά σε κάπως μικρότερο βαθμό, γιατί ο αριθμός των ειδών, και συνεπώς και των
ανταγωνιστών, μειώνεται όσο πιο βόρεια πάμε. Γι’
αυτό, ταξιδεύοντας βόρεια ή ανεβαίνοντας σε ένα
βουνό, συναντάμε πολύ πιο συχνά μορφές καχεκτικές, εξαιτίας της άμεσης βλαβερής επίδρασης του
κλίματος, απ’ όσες συναντάμε προχωρώντας προς
τα νότια ή κατεβαίνοντας ένα βουνό. Όταν φτάνουμε στις αρκτικές περιοχές ή στις χιονοσκέπαστες
κορυφές ή σε απολύτως ερημοποιημένες περιοχές,
ο αγώνας για την επιβίωση διεξάγεται σχεδόν αποκλειστικά έναντι των στοιχείων.
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