
Hur         den         urbana         miljön         driver         evolutionen
av         vilda         djur         och         växter

Gabriella         Björklund

Independent         Project         in         Biology
Självständigt         arbete         i         biologi,         15         hp,         höstterminen         2021
Institutionen         för         biologisk         grundutbildning,         Uppsala         universitet



1  

Hur den urbana miljön driver evolutionen av vilda djur och växter 
Gabriella Björklund 

Självständigt arbete i biologi 2021 
 

 

Sammandrag 
Det är väl känt att urbaniseringen av våra landskap har minskat den biologiska mångfalden 

och bidragit till utrotningen av flertalet arter som inte kunnat anpassa sig till den nya miljön. 

För de arter som lyckats överleva i staden så finns det forskning som talar för att 

urbaniseringen nu driver deras evolution inom loppet av några få generationer. I den här 

uppsatsen undersöker jag tre aspekter av stadsmiljön som driver evolutionen hos vilda djur 

och växter: (1) habitatfragmenteringen, (2) den urbana värmeön och (3) föroreningar. Mitt 

syfte är att belysa detta fenomen, visa vidden av det, samt åskådliggöra hur urban evolution 

kan påvisas experimentellt genom att fördjupa mig i ett antal studier. 

 

Forskningen visar att den urbana miljön påverkar evolutionen av en mångfald av arter från 

samtliga trofiska nivåer, både i form av anpassningar och genom stokastiska händelser. En 

studie visar hur stadens habitatfragmentering leder till minskad genetisk variation hos urbana 

populationer och hur genetisk drift tillsammans med minskat genflöde resulterar i genetiskt 

skilda urban och lantliga populationer. Andra studier påvisar anpassningar till stadens 

föroreningar och lokala klimat, vilket leder till genetisk divergens mellan urbana och lantliga 

populationer. En annan studie visar hur mutationer som induceras genom föroreningar 

resulterar i en ökad mutationshastighet hos populationer nära industrier. Utifrån de undersökta 

studierna så diskuteras hur de genetiska förändringarna orsakade av stadsmiljön får 

populationsdynamiska konsekvenser. Ett flertal arter har lyckats anpassa sig till den extrema 

urbana miljön och en diskussion förs om huruvida det kan införliva hopp om evolutionär 

räddning från de massutrotningar vi ser idag som följd av de mänskliga miljöförändringarna. 

Till sist utreds om och hur kunskapen om urban evolution kan användas för att utforma städer 

med grön infrastruktur som gynnar den biologiska mångfalden.  

 

 

Inledning 
Vi lever i människans tid, där vår påverkan på Jordens geologi och ekosystem är så 

signifikant att en ny geologisk epok har föreslagits: Antropocen. En bidragande faktor till de 

miljöförändringar som definierar epoken är att allt större del av jordens yta består av växande 

storstäder (Steffen et al. 2011). Inflyttning till städer har bidragit med enorma fördelar för 

människor i form av ekonomisk tillväxt, tillgång till sjukvård och utbildning, och idag bor 

ungefär 55% av världens population i städer. Att människor bygger städer är inget nytt 

fenomen men det har aldrig skett i de proportioner och med sådan effektivitet som de senaste 

100 åren (Figur 1). År 2018 fanns det 33 städer med populationer större än tio miljoner, så 

kallade megastäder och år 2030 förväntas det finnas ytterligare tio och hela fem miljarder 

människor förväntas bo i städer (United Nations et al. 2019). 

 

Urbanisering är den process där människor bosätter sig tillsammans genom att konstruera 

byggnader, vägar och stödjande infrastruktur (United Nations et al. 2019). Där mängden 

ogenomträngliga ytor brukar användas som ett mått på hur pass urbaniserad en yta är (Arnold 

& Gibbons 1996). Urbaniseringen är global och leder till utvecklingen av konvergenta 

miljöer, där städer på olika kontinenter kan vara mer lika varandra än de är med kringliggande 

landskap. Det är ett fenomen som potentiellt skulle kunna leda till en kontinental ekologisk 

homogenisering (Groffman et al. 2014). Utvecklingen av städer har en stor påverkan på den 
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fysiska miljön, de huserande ekosystemen och de organismer som ingår där. Urbaniseringen 

minskar den biologiska mångfalden och bidrar till utrotningen av flertalet arter som inte 

kunnat anpassa sig till den nya miljön (Grimm et al. 2008). 

 

 
Figur 1. Andel av världens population som bor i städer vs landsbygd mellan år 1800 och 2050. Data är baserad 
på uppskattningar från historiska dokument samt projektioner från (United Nations et al. 2019). Omritad efter 
(Ritchie & Roser 2018).  

 

Den biologiska mångfalden vi ser runtomkring oss idag och hur den är distribuerad är ett 

resultat av evolutionära processer. Samtidigt så är det miljön och de ekologiska processer som 

omger dessa organismer idag som kommer forma evolutionen i framtiden (Krebs 2014). För 

de arter som lyckats överleva i staden så finns det mer och mer forskning som talar för att den 

moderna urbaniseringen nu driver deras evolution inom loppet av några få generationer 

(Nacci et al. 2010, Munshi-South et al. 2016, Diamond et al. 2017). Flertalet arter så som 

råttor, kackerlackor och duvor har levt i mänskliga bosättningar i tusentals år och har långsamt 

anpassat sig till den nya miljön. De nutida miljöförändringar vi ser till följd av urbaniseringen 

sker i ett tempo som kan vara snabbare än någon tidigare skådad evolutionär drivkraft 

(Hendry et al. 2008). Det finns inte heller någon naturlig analog till den urbaniserade miljön 

(Grimm et al. 2008). Därför är forskning kring urbaniseringen som evolutionär drivkraft 

mycket angelägen. Dessutom är den urbana miljön ett simpelt och hanterbart ekosystem där 

evolutionära processer kan undersökas och jämföras med kringliggande landskap (Hobbs et 

al. 2006). 
 

Urbaniseringen för med sig stora förändringar i de naturliga landskapen, där några av de  

mest dramatiska och tydliga förändringarna är: stora areor av ogenomträngliga ytor, varmare 

temperaturer och höga halter av föroreningar (Grimm et al. 2008). Jag tänker därför undersöka 

just dessa tre aspekter av stadsmiljön och hur de kan driva evolutionen hos vilda djur och 

växter, samt ge exempel på en mångfald av arter där genetiska förändringar observerats till 

följd av stadsmiljön.  

 

Syfte  
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Mitt syfte är att belysa detta fenomen, visa vidden av det, samt åskådliggöra hur urban 

evolution kan påvisas experimentellt genom att fördjupa mig i ett antal studier. Jag tänker 

också diskutera vilka ekologiska konsekvenser det kan komma att få och på vilka sätt vi kan 

använda kunskapen om urban evolution.  

 

Är det evolution vi ser?  
Evolution är utvecklingen av nya attribut hos en population, som ofta gör den mer anpassad 

till sin omgivning. Den här utvecklingen sker på gennivå och innebär förändringar i 

allelfrekvensen hos individer från en generation till nästa (Krebs 2014). Ju större diversitet av 

alleler inom en population desto fler möjliga kombinationer och fenotyper, vilket i sin tur gör 

populationen mer benägen till anpassning (Campbell et al. 2018). Det är viktigt att klargöra 

att när en organism anpassar sig till sin omgivning och utvecklar en ny fenotyp så är det inte 

alltid vad vi definierar som evolution. Under olika miljöpåverkan så kan en genotyp ge 

upphov till en varians av fenotyper, som exempelvis människors hudfärg som varierar utefter 

exponering av solstrålning, eller blommorna hos hortensiasläktet som varierar sin färg från 

rosa till blått beroende på jordens pH och aluminiuminnehåll. En sådan förändring brukar i 

stället kallas för fenotypisk plasticitet (Campbell et al. 2018). 
 

De studier jag kommer titta på här involverar alla någon slags förändring i allelfrekvens eller 

bevis för nya ärftliga fenotypiska attribut. Den slags evolution som jag kommer fokusera på är 

på populationsnivå, även kallad mikroevolution, och inte sådan som observeras över 

geologiska tidsskalor, så kallad makroevolution (Campbell et al. 2018). Evolution kan ske på 

flera olika sätt och är inte alltid ett resultat av förändringar i miljön. För att klargöra vilken 

slags evolution det är vi ser till följd av urbaniseringen så tänker jag gå in på de olika 

mekanismerna som driver evolution. 
 

Mutation – det genetiska råmaterialet  

Evolution av genomet sker genom mutationer, ovanliga misstag som sker när kromosomerna 

ska kopieras och rekombineras under reduktionsdelningen (meios). I ytterst ovanliga fall 

händer det att en rekombination av gensekvenser eller kromosomer orsakar en förändring i 

hur ett protein uttrycks, vilken dessutom går i arv till nästa generation. Sådana mutationer 

bidrar till genetisk mångfald, ett slags råmaterial för det naturliga urvalet (Campbell et al. 

2018).  

  

Evolution på populationsnivå genom mutationer sker på en närmast geologisk tidsskala och 

kommer med största sannolikhet inte ske som en följd av urbanisering. Däremot så har en 

ökning i antalet mutationer och hur ofta de sker kopplats till utsläpp från industrier. De mest 

extrema exempel kommer från utsläpp av radioaktivt avfall i Chernobyl och Fukushima 

(Mousseau & Møller 2014). 
 

Naturligt urval – anpassning till miljön 

De individer i en population som har en bättre förmåga att överleva får reproducera sig mer, 

vilket innebär att vissa alleler selekteras över andra och förs vidare i nya proportionerna till 

nästa generation. Förändringar i allelfrekvensen sker på så sätt inte genom slumpen utan 

genom naturligt urval och leder till organismer som är bättre anpassade till sin miljö 

(Campbell et al. 2018). Naturligt urval kan ske på tre olika sätt beroende på vilka fenotyper 

som blir framgångsrika i en population. Den vanligaste formen hos nutida populationer är 

stabiliserande urval, där den fenotyp som är mellan två extremer gynnas. Riktat urval 

däremot drar åt hållet mot en extrem fenotyp, vilket kan ske som en följd av snabba 

miljöförändringar. Om i stället två olika extrema fenotyper gynnas samtidigt, så kallas det 
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splittrande urval (Krebs 2014). Splittrande urval kan ske när det finns två starka 

selektionstryck eller när två populationer isoleras från varandra, och kan leda till genetisk 

divergens, och i vissa fall artbildning (Rueffler et al. 2006). När en liknande egenskap 

utvecklas hos två olika arter betyder det inte nödvändigtvis att de är nära besläktade. De kan 

uppstå självständigt från varandra genom konvergent evolution om de förhållanden de 

utvecklas i är tillräckligt lika (Campbell et al. 2018).  

 

Det finns flera rapporter på anpassningar hos djur och växter som följd av den urbana miljön 

som förklaras av fenotypisk plasticitet (Alberti et al. 2017) men det finns allt mindre bevis för 

evolutionära anpassningar. För att säkerhetsställa att det verkligen är naturligt urval som sker 

så krävs genetiska analyser eller experiment som visar att en fenotypisk förändring är ärftlig.   

  

Genetisk drift  

Följande sammanställning av genetisk drift baseras på Campbell et al. (2018).  

Även slumpmässiga händelser kan ha en inverkan på allelfrekvensen hos en population, 

speciellt i små populationer. Denna mekanism kallas genetisk drift och den tar ingen hänsyn 

till vilka individer som är bäst anpassade, men kan ha oerhörda konsekvenser för en 

populations evolution. Genetisk drift kan ske genom slumpmässighet vid befruktningen, likt 

en tärning kastas, så kan en organism ge upphov till ett lågt antal avkommor som alla råkar få 

samma slags alleluppsättning. Ett mer extremt exempel på genetisk drift är när en stor del av 

en population går förlorade till följd av en stor miljökatastrof. Den lilla överlevande 

populationen behöver inte nödvändigtvis vara representativ, vilket resulterar i att vissa alleler 

blir över- eller underrepresenterade, en så kallad flaskhalseffekt. Ett annat exempel på 

genetisk drift är grundareffekten, vilket sker när en mycket liten och slumpvis del av 

ursprungspopulationen etablerar en ny population. Detta har bland annat observerats hos 

myggor som koloniserat tunnelbanesystemet i London, UK, vilka isolerats från 

ursprungspopulationen ovan mark och på så sätt förlorat en stor del av sin genetiska variation 

(Byrne & Nichols 1999). Med en låg genetisk variation ökar sannolikheten för att ofördelaktiga 

egenskaper eller recessiva sjukdomar etableras. 
 

Genflöde 

Om en population inte är helt isolerad så kan förändringar i allelfrekvens också uppstå genom 

en tillströmning av nya alleler från en annan population, en mekanism som kallas genflöde. 

Genflöde mellan två populationer gör dem mer och mer lika varandra och kan leda till att två 

populationer får en delade genpool, det vill säga blir en sammansatt population. En population 

som får ett tillskott av nya alleler kan bli mer anpassade till sin miljö men kan lika gärna bli 

mindre anpassade (Campbell et al. 2018). Om en population är helt isolerad och lämnas åt det 

naturliga urvalet så kan den med tid utvecklas till en ny art, därmed är genflöde en viktig 

faktor för att förhindra artbildning. Är det en mycket liten population så finns det risk för att 

den dör ut genom inavel utan tillförsel av nya alleler (Krebs 2014). 
 

 

Habitatfragmentering i staden 

Urbaniseringen skapar ett fragmenterat landskap med öar av mikrohabitat där urban 

infrastruktur så som byggnader, vägar och parkeringsplatser fungerar som barriärer mellan 

dessa öar (Figur 2). Den största effekten av habitatfragmenteringen är att stora populationer 

delas upp till flera mindre populationer. Beroende på hur långt de befinner sig från varandra 

och miljön i mellan dom så kan de vara mer eller mindre isolerade från varandra. Om det 

finns viss spridning mellan de fragmenterade populationerna så kan de klassas som en 
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metapopulation. Kunskap kring metapopulationer är viktiga då de kan spela en roll i 

att återkolonisera habitat där en subpopulation utrotats (Wiens 1997).  
 

 
Figur 2. Flygfoto av Kungsholmen, Stockholm som visualiserar habitatfragmenteringen (Spårvägsmuseet). 

 

Som tidigare beskrivet så är små populationer mer känsliga för stokastiska händelser (genetisk 

drift) och inavel vilket kan ha en negativ effekt på överlevnaden både på individ- och 

populationsnivå (Krebs 2014). Är populationerna isolerade förhindrar det även genflöde vilket 

kan minska den genetiska variationen hos populationer ytterligare. När en population 

dessutom delas upp i en urban och en lantlig grupp, utan genflöde, så kan detta leda till lokala 

anpassningar och genetisk divergens, och i slutändan även artbildning (Seehausen 2006). 
 

Styckningen av stora habitat till flera små gör även att många större djur inte kan överleva 

där, då djurets kroppsstorlek generellt är kopplat till arean som krävs för reproduktion och 

överlevnad (Biedermann 2003). Flera små habitat innebär också kanteffekter, ekologiska 

förändringar i gränserna mellan habitat. Förändringarna kan bland annat vara abiotiska 

förändringar så som tillgång till ljus, vind och fukt eller biotiska sådana som högre grad av 

exponering för predatorer (Harper et al. 2005). För att undersöka hur det fragmenterade 

landskapet i städer kan påverka evolutionen hos växter och djur så ska jag nu fördjupa mig i 

två olika studier där detta påvisats. 

 

Minskad förmåga till fröspridning hos ogräsväxten Crepis sancta (Helgonfibbla) 

Förmågan att sprida sig till nya habitat är en central del av de flesta organismers livscykel, 

inte minst växters (Krebs 2014). Genom att använda vind, vatten och djur för att förflytta 

pollen och frön till nya habitat kan växter minska risken för inavel (Bengtsson 1978) och 

konkurrensen om resurser på hemmaplan (Hamilton & May 1977). Därmed finns ett starkt 
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selektionstryck på spridningsförmåga, men samtidigt är det en kostsam process då risken för 

att en mycket stor del av det pollen och frön som sprids går förlorade är hög (Cody & Overton 

1996).  

 

I den här studien av Cheptou et al. (2008) demonstreras hur den extremt fragmenterade 

urbana miljön kan förklara evolutionen av minskad förmåga av fröspridning hos ogräset 

Crepis sancta (Figur 3). De habitat som studerades var små jordplättar runt träd på 

trottoarerna i centrala delar av staden Montpellier, i Frankrike. Dessa miljöer utgör mindre 

än 1% av stadsmiljön och kan dateras genom historiska dokument vilket gav forskarna en 

garanti för att det var samtida evolution som undersöktes. Crepis sancta har förmågan att 

producera två olika slags frukt med två olika slags frön, ett med spridningsförmåga och ett 

utan. För växter som har denna egenskap kan individens spridningsinvestering uppskattas till 

ett R-förhållande (= antalet icke-spridande frön/totala antalet frön). Detta R-förhållandet har 

visat sig vara en ärftlig egenskap hos C. sancta och kan därmed användas för att mäta 

spridningsförmågan hos en population (Imbert 2001).  

 

 
Figur 3. Fotografi av Crepis sancta (van der Straaten). 

 

Genom att jämföra R-förhållandet på moderplantan innan spridning och R-förhållandet på 

jordplätten efter spridning så kunde de beräkna sannolikheten för att ett frö med 

spridningsförmåga landar i jordplätten. Sannolikheten var 0,45, en låg sannolikhet som 

demonstrerar att kostnaden för spridning i urbana fragmenterade miljöer är hög. För att 

undersöka skillnaderna i andelen icke-spridande frön, hos populationer från mer eller mindre 

fragmenterade habitat, så samlades frön in och odlades upp i växthus. Fyra populationer var 

från sammanhängande landskap (varav en var urban) och åtta populationer var från 

fragmenterade urbana populationer. När plantorna fick frukt beräknades R-förhållandet.   
 

Studiens resultat och slutsats 

I det här experimentet observerades en signifikant effekt av fragmenteringen i staden. Alla 

urbana fragmenterade populationer uppvisade en minskad förmåga till att sprida sina frön, 
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förutom i en population i utkanten av staden. De urbana fragmenterade populationer hade en 

4,5% högre proportion av icke-spridande frön än de från sammanhängande landskap. 

Intressant nog så uppvisade den urbana plats som inte var fragmenterad liknande R-

förhållande som de sammanhängande platserna på landet. För att säkerställa att 

det var samtida evolution genom selektion som observerats, användes kvantitativ genetik. 

Genom att använda ett mått på ärftligheten för R-förhållandet uppskattades antalet 

generationer nödvändiga för att se observerade selektionsmönster till tolv. Vilket 

säkerhetsställde att en så pass snabb evolution som observerats kunde vara rimlig.   
 

Slutsatsen av den här studien är att den oerhört fragmenterade stadsmiljön driver evolutionen 

hos Crepis sancta genom naturligt urval. Utan tillgång till nya habitat att kolonisera så har 

individer med lägre spridningsförmåga selekteras från en existerande genetisk variation. 

Studien kunde visa att kostnaden för spridning av frön i den här miljön var hög nog för att 

driva en snabb evolution.  

 
Minskad genetisk variation över hela genomet hos populationer av Vitfotad hjortråtta 

Peromyscus leucopus (Vitfotad hjortråtta) är en av de mest vanligt förkommande och mångtaliga 

gnagarna i östra Nordamerika och har använts som en modellorganism för populationsekologi  

i flera decennier (Vessey & Vessey 2007). I den här studien undersöker Munshi-South et al. 

(2016) urbaniseringen som drivkraft för populationsgenetiska mönster genom att titta på 

mängden genetisk variation i hela genomet hos Peromyscus leucopus (Figur 4). 

 

Blodprov från råttor samlades in längs en 142 km lång urbaniseringsgradient från New York 

citykärna ut till lantliga och skogbeklädda områden. För att uppskatta råttornas anpassningar 

till urbanisering så jämfördes genetisk variation i hela genomet mellan populationer genom 

att söka efter enbaspolymorfi (eng. single nucleotide polymorphisms, SNPs), variation i 

enstaka nukleotider. Därefter modellerades styrkan av kovarians i allelfrekvenser mellan 

populationer som en funktion av isolation genom distans (eng. isolation-by-distance, IBD) 

och isolation genom resistans (eng. isolation-by-resistance, IBR). Isolation genom resistans 

definieras som mängden friktion i landskapet som förhindrar spridning (McRae 2006).   
 

Figur 4. Fotografi av Peromyscus leucopus (Zyskowski 2020) (CC BY-NC 4.0). 
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Studiens resultat och slutsats 

Näst intill alla populationer inom New York City (NYC) uppvisade en lägre genetisk 

variation än populationer från förorter eller lantliga områden. Vilket uppmättes i andelen 

procent polymorfiska loci, antalet privata alleler, frekvensen av de vanligaste allelerna, 

observerad heterozygositet, och nukleotiddiversitet. Den observerade genomsnittliga 

heterozygositeten varierade mellan 0,054 till 0,117 hos urbana populationer och från 0,158 

till 0,181 hos populationer från förorter eller lantliga miljöer. Genomsnittliga 

nukleotiddiversiteten varierade från 0,066 till 0,116 hos den urbana populationen och 0,138 

till 0,15 i de övriga populationerna. Andelen ogenomtränglig yta visade sig vara den högst 

rankade modellen för genetiska variabler. Alla de olika måtten på genetisk variation som 

analyserades var negativt associerad med mängden ogenomtränglig yta.   

 

Studien fann att populationer av vitfotad hjortråtta längs en urban-lantlig gradient uppvisar en 

negativ korrelation mellan genetisk variation och graden urbanisering. IBR-modellen (baserad 

på urbanisering) förklarade en större proportion av parvisa populationsskillnader än IBD. En 

observation som talar för att det är de urbana barriärerna och inte endast distanser som 

påverkar den genetiska skillnaderna mellan populationer. Genom att jämföra allelvariation 

mellan populationer kunde man se att de urbana och de lantliga populationerna börjat 

utvecklas åt olika håll. Studien fann tydliga mönster av genetisk divergens bland flera av de 

urbana populationerna. Några populationer inom NYC var lika genetiskt olika från varandra 

som mindre besläktade urbana och lantliga populationer, vilket visar på en hög grad isolation i 

staden. Det fanns även indikationer på att urbana populationer har förlorat så mycket som 

halva sin genetiska mångfald jämfört med närliggande lantliga populationer.  

 

 

Den urbana värmeön 
Hur urbaniseringen påverkar det lokala klimatet kan variera, men generellt så uppvisas samma 

mönster av förhöjda luft- och yttemperatur i städer jämfört med omgivande landskap. Detta 

fenomen har kommit att benämnas som urban värmeö (eng. urban heat island). Generellt 

anses den förhöjda temperaturen i städer vara en konsekvens av att vegeterade ytor ersatts 

med ogenomträngliga och värmeabsorberande material så som asfalt, sten och metaller 

(Imhoff et al. 2010). I en undersökning av effekterna av fenomenet urban heat island av 

Imhoff et al. (2010) uppmättes en skillnad i dagstemperatur (sommar) så stor som 8 C 

jämfört med områden utanför staden. Mätningarna utfördes i 38 av de största städerna i 

United States of America (USA) och studien fann att graden av ogenomtränglig yta var den 

primära förklarande faktorn till variation i yttemperaturer. I genomsnitt var 

temperaturökningen i staden 4,3 C på sommaren och 1,3 C på vintern. I ökenstäder 

uppmättes sänkta temperaturer, vilket kan förklaras av att dessa städer uppvisar en högre grad 

av vegetation jämfört med kringliggande ökenmiljö.   

  

Temperatur och fuktighet är de mest grundläggande faktorerna för en organisms överlevnad 

och vilket habitat de kan bebo. Organismer kan antingen tolerera temperaturen och 

fuktigheten de lever i, eller undkomma den genom någon evolutionär anpassning. Alla 

organismer har en max- och en minimumtemperatur de kan tolerera men dessa är sällan 

konstanta (Krebs 2014). Att det finns en stor genetisk varians i anpassning till klimat inom 

arter gjordes tydligt redan på början av 1900-talet av Turesson (1925) när han tog frön från 

växter av samma art och planterade dom i en gemensam trädgård, synliggjorde de olika 

fenotypiska anpassningarna. 
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Om temperatur är den begränsande faktorn för en arts överlevnad så kan det vara svårt att 

avgöra om det är max, minimi, medeltemperaturen eller hur mycket den varierar som är 

avgörande. Hur en art svarar på temperaturförändringar är högst varierande mellan växter och 

djur och beror även på vilken del i livscykeln arten befinner sig i. En art kan ha kapaciteten att 

överleva som frö eller som fullvuxen i vissa temperaturer men inte i sina övriga 

livscykelstadier, vilket kan göra det svårt att avgöra tolerans (Krebs 2014). 

  

De värmeöar som städerna skapar med små mikroklimat och en avtagande termal gradient ju 

längre ifrån den du kommer, gör detta fenomen till ett bra undersökningsområde för snabb 

evolution. Här följer två studier som använt sig av denna gradient för att undersöka effekterna 

av två olika aspekter av stadens mikroklimat.   

 

Ökad värmetolerans hos den amerikanska myran Temnothorax curvispinosus 

I den här studien av Diamond et al. (2017) används smalmyran Temnothorax curvispinosus 

(ekollonsmalmyra, eng. bent-spined acorn ant) för att undersöka vilka effekter den urbana 

miljön har på den termiska toleransen, jämfört med den lantliga miljön. T. curvispinosus lever 

i både urbana och lantliga miljöer i östra USA och har relativt lång generationstid för en insekt 

(Keller 1998), vilket innebär att ett få antal generationer har växt upp i den nya stadsmiljön. 

Experimentet utfördes i Cleveland, i USA, där urbaniseringen pågått i 100 år, vilket innebär 

7–20 generationer av T. curvispinosus. Under detta sekel så har temperaturen ökat med 1,6–

2,7 C under maj-augusti, artens mest aktiva period. Ekollonsmalmyran (Figur 5) bygger bon 

under träd bland löv, pinnar och ekollon och spenderar hela sitt liv ovan mark (Herbers 1989). 

Det gör dem mer känsliga för extrema temperaturer, till skillnad från många andra myrarter 

som går under mark säsongsvis (Herbers & Johnson 2007). 

 

Figur 5. Fotografi av en liten koloni av Temnothorax curvispinosus (Max Hike) 

För att undersöka skillnader i termisk tolerans så samlades myrpopulationer in längs en urban 

till lantlig gradient för att sedan födas upp i laboratorium och producera nya generationer. 

Kolonierna delades upp till en varm (25–30 C) eller en kall behandling (20–25 C), vilka är 
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representativa för en normal varm dag i en urban, respektive lantlig miljö. Myrornas termiska 

tolerans testades på en arbetarmyra åt gången i ett provrör genom att temperaturen stegrades 

upp och ner till en kritisk max och min temperatur, vilka definierades genom att förlorad 

muskelkoordination observerades (Lutterschmidt & Hutchison 1997).   
 

Studiens resultat och slutsats 

Studien fann att myror från urbana kolonier hade en ökad tolerans för höga temperaturer och 

en förlorad tolerans för låga temperaturer, jämfört med lantliga kolonier. De urbana myrorna 

behöll sin värmetolerans oavsett behandling, och de uppvisade en högre tolerans för varma 

temperaturer än myrorna från lantlig miljö oavsett om de behandlats med varm eller kall 

laboratoriemiljö. Även fenotypisk plasticitet för termisk tolerans observerades, då de olika 

temperaturbehandlingarna hade en effekt på toleransen hos populationerna oavsett om de 

härstammade från en urban eller lantlig miljö. I vissa fall förflyttades toleransen med så 

mycket som 1 C till följd av behandlingen. Dock var den evolutionära anpassningen, det vill 

säga skiftningen i tolerans mellan den urbana och den lantliga populationer ungefär lika stor.   

  

Den här studien visar att uppvärmningen av städer har ökat den termiska toleransen hos 

urbana populationer av Temnothorax curvispinosus och att den inte endast beror på plasticitet, 

utan att det är ett slags riktat naturligt urval som observerats.  
 

Parallell evolution hos vitklöver till följd av mindre snö i städer   

Trifolium repens L. (vitklöver (Figur 6)) är en vanligt förekommande perenn ört som är 

inhemsk till Europa och Centralasien, men som även spridit sig till Nordamerika och resten av 

den tempererade världen (Invasive Species Specialist Group, 2010). Vitklöver besitter en 

ärftlig förmåga att producera vätecyanid (HCN) till följd av vävnadsskada, så kallad 

cyanogenes. Det finns två gener som tillsammans orsakar cyanogenes och för att producera 

HCN så krävs dominanta alleler i båda loci. Vätecyanid fungerar som ett kemiskt förvar mot 

betning och är giftigt för både växter och djur, därav förvaras de på ett sätt i cellen så att det 

förhindrar självförgiftning. I kallare klimat så selekteras cyanogenes bort eftersom att 

frystemperaturer ökar risken för att dessa celler lyserar och vätecyaniden frigörs (Hughes 

1991). I och med att selektion på den här egenskapen är temperaturdriven kunde den användas 

för att studera klinal variation längs en urban gradient i den här studien av Thompson et al. 

(2016). 

 

För att undersöka parallell evolution längs urbaniseringsgradienter så undersöktes 

populationer längs transekt i fyra olika nordamerikanska städer. Vitklöver nära stadskärnan 

förväntades ha färre växter med cyanogenes med en graderad minskning ju längre ifrån 

stadskärnan växterna befann sig, som en följd av färre dagar med frystemperaturer. Då de fyra 

städerna får snö på vintern så utformades en alternativ hypotes där man räknade med kallare 

marktemperaturer i stadskärnan på grund av minskat snötäcke, och därmed minskad 

värmeisolering. Urbana miljöer har oftare varmare lufttemperaturer än omkringliggande 

landskap, därmed smälter snön lättare, dessutom så snöar det oftast mindre i städer (Hewer & 

Gough 2020). Snö isolerar marken från frystemperaturer (Goodrich 1982) och därmed kan 

växter i urbana miljöer uppleva kallare yttemperaturer än lantliga populationer. 
 

Växterna som samlades in testades för förekomst av HCN samt de två allelerna som kodar 

för cyanogenes. Därefter användes linjär regression där proportionen av cyanogenes 

förklarades av distans till stadskärnan. Marktemperaturer uppmättes längs transekten och data 

om snödjup och temperaturer från väderstationer samlades även in. Ett separat fältexperiment 
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utfördes för att testa huruvida klinal variation av cyanogenes kunde förklaras av fördelar i 

form av försvar mot betning.  
 

 
Figur 6. Fotografi av Trifolium repens (van Kruijsbergen). 
 

Studiens resultat och slutsats 

I den här studien fick forskarna förkasta sin prediktion om minskad cyanogenes hos vitklöver 

i staden till följd av mindre antal frystemperaturer. I motsats till vad forskarna i den här 

studien förväntade sig så uppmättes kallare marktemperaturer oftare i stadskärnan, på grund 

av mindre snö, än i kringliggande landskap. Därmed fann de att frekvensen av cyanogenes 

inom populationer ökade signifikant med större distans från stadskärnan i tre av de fyra 

städerna. I Toronto ökade frekvensen med en hastighet av 0,65 ± 0,12% [s.e.] km−1, i New 

York med 0,34 ± 0,13% km−1 och i Boston med 0,27 ± 0,14% km−1. I Montreal, Kanada 

uppmättes ingen klinal varians i egenskapen (−0,14 ± 0,25% km−1), vilket förklarades med att 

det snöar mer där. Ingen skillnad observerades i övergripande betning eller relativ betning på 

växter med kemiskt försvar jämfört med växter utan försvar längs en urban gradient.  
 

Den här studien fann anpassningar till kallare marktemperaturer i form av minskad förmåga 

till kemiskt förvar hos Trifolium repesn L. längs en urban till lantlig gradient. Att forskarna 

fick förkasta sin huvudhypotes visar att lokala klimatförändringar kan vara mer komplexa än 

vid första anblick. Dessa anpassningar observerades i flera städer vilket talar för parallell 

evolution i uttryck av cyanogenes hos vitklöver som svar på temperaturförändringar i 

urbaniserade miljöer.   
 

 

Föroreningar 
En annan dramatisk miljöförändring som urbaniseringen bidragit till är höga halter av 

skadliga föroreningar i naturen. I den här texten definierar jag föroreningar som avfall från 

mänskliga produkter som orsakar kemiska förändringar av luft, vatten eller jordar, vilka i sin 

tur skadar levande organismer. Vissa föroreningar är direkt skadliga medan andra bidrar till 

globala ackumulerande effekter så som uppvärmningen av klimatet. Luftföroreningarna 

kommer i huvudsak från fordonsavgaser och utsläpp från industrier. Dessa föroreningar kan 

sedan transporteras långa vägar via luften och med regn spridas till vatten och jordar. En stor 
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del av vattenföroreningar kommer direkt från stadens avlopp i form av överskottsnäring, 

mediciner, mikroplaster och industrikemikalier (Campbell et al. 2018). 

  

Frågan är hur föroreningarna påverkar vilda djur och växter och om de kan komma att 

anpassa sig till de höga halterna av föroreningar? Det har länge varit känt det finns växter 

med förmågan att tolerera höga halter av tungmetaller (Antonovics et al. 1971). Ett exempel 

på det är koppartoleranta populationer av gräsväxten Agrostis. Tack vare en stor genetisk 

variation inom arten, där koppartolerans funnits hos några få individer, har denna population 

lyckats överleva på förorenad mark genom naturligt urval (Wu & Antonovics 1975). Jag 

tänker nu titta närmare på två olika studier där föroreningar från den urban miljön haft en 

direkt påverkan på den genetiska variationen hos lokalt levande organismer.   

 

Anpassningar till PCB hos den vilda flodfisken Fundulus heteroclitus 

Fundulus heteroclitus (mummichog) är en icke-migrerande och vanligt förekommande fisk i 

salta våtmarksmynningar längs den amerikanska, atlantiska kusten (Valiela et al. 1977). Arten 

har en omfattande förmåga till att anpassa sin fenotyp till en variation av temperaturer och 

andra typer av miljöfaktorer längs en gradient från norr till söder (Adams et al. 2006). I 

koppling till att städer och industri spridits längs kusten finns det en ny miljöfaktor i 

varierande mängd: kemiska föroreningar. Studier har nu visat att F. heteroclitus även har en 

förmåga att anpassa sig till denna miljöfaktor genom att uppvisa en tolerans för lokala giftiga 

kemikalier (Nacci et al. 2002, Ownby et al. 2002). Därför har Nacci et al. (2010) valt just den 

här fisken för att, genom laboratorieexperiment, visa att Fundulus heteroclitus (Figur 7) har 

evolutionärt anpassat sig till i normala fall dödliga halter av PCB (polyklorerade bifenyler) i 

urbana flodmynningar.   

 

 
Figur 7. Fotografi av Fundulus heteroclitus (The Fishes of North Carolina). 

 

För att testa detta så fångades fiskar in från flodmynningar med varierade halter av PCB. För 

att kunna korrelera toleransen hos fiskarna med exponeringen av PCB togs prover från 

sediment i varje habitat, samt leverprover. När toleransen undersöktes i laboratorieexperiment 

användes PCB126, som har mekanistiska likheter med de skadliga miljögifter som finns i 

flodmynningar intill industrier. Det som gör PCB-molekylen skadlig är när den är, dioxin-lik, 
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det vill säga agerar som ligand för dioxinreceptorn, vilken initierar genaktivering (Zhang et 

al. 2012).  

 

Fiskar fångades från 24 vilda populationer och hölls i akvarium på laboratorium i 0,5–2 år för 

att därefter användas till uppfödning. Embryon från både infångade och laboratorieuppfödda 

fiskar användes för att jämföra mottagligheten för PCB126 mellan olika populationer och 

generationer. Toleransen testades genom att embryon exponerades inför en inkrementell 

ökning av PCB126 i havsvatten och förflyttades sedan till rent havsvatten för att observeras 

fram tills sju dagar efter äggkläckning. Några ägg användes för att mäta aktiviteten hos en 

indikator för reaktioner i dioxinreceptorns signalväg. Hur känslig en population var mot 

PCB126 uppskattades i mått av koncentrationer ‘dödliga för 20% av populationen’, LC20 

(eng. lethal concentrations), samt ‘koncentrationer som ökade aktiviteten hos dioxinreceptorn 

med 50%’, EC50 (eng. ethoxyresorufin-9-deethylase concentration).   

 
Studiens resultat och slutsats 

Resultatet av sedimentanalysen visade att sju av 24 habitat hade höga halter av PCB, halter 

vilka är höga nog att bidra med ekologiska effekter (Long et al. 1995). PCB-halterna i 

sedimenten varierade kraftigt mellan 1–67 096 ng/g och känsligheten uppvisade liknande 

variation. De fann en signifikant korrelation mellan graden av känslighet (LC20) och den 

totala mängden PCB i sedimenten. Ungefär 54% av variationen i dödlighet till följd av 

PCB126 kunde förklaras av mängden PCB i sedimenten för alla fiskpopulationer.  

 

Fyra populationer från habitat med höga halter av PCB uppvisade en hög grad av tolerans, 

med LC20-värden 576 till 8 gånger högre än de mest känsliga populationerna. De 

populationerna fångades i flodmynningar i anslutning till kraftigt urbaniserade områden. Hos 

tre av fyra av dessa populationer behölls toleransen till ungefär samma grad i nästa 

generation. I den fjärde populationen minskade toleransen från generation ett till två, men 

den andra generationen var fortfarande 75 gånger mer tolerant än den mest känsliga fisken. 

Den mest extrema toleransen uppvisades i Elizabeth River (Norfolk, VA, USA) där inte några 

ogynnsamma effekter observerades vid den högsta testade koncentrationen, varken för första 

eller andra generationen.  

  

För mätningarna av aktiviteten hos dioxinreceptorns signalväg så observerades EC50 ligga 

vid PCB-koncentrationer >2000 ng/L hos den andra generationen av de tre mest toleranta 

populationerna, jämfört med 2ng/L hos en population med hög känslighet. För den andra 

generationen från Elizabeth River fanns det inga testade koncentrationer som ens aktiverade 

dioxinreceptorns signalväg, vilket var konsistent med att inga dödliga PCB-koncentrationer 

uppvisades.  

  

Den här studien visar att Fundulus heteroclitus har förmågan att variera sin anpassning till en 

mycket vanligt förekommande kategori av miljögifter. Denna förmåga har visat sig vara 

ärftlig och därmed med högsta sannolikhet en produkt av naturligt urval. I en studie av Reid 

et al. (2016) byggde man vidare på de resultat som funnits i studien av Nacci et al. (2010) 

genom att analysera 384 hela genom av F. heteroclitus och jämföra RNA-transskript mellan 

känsliga och toleranta populationer. De fann att dioxinreceptorns signalväg spelade en stor 

roll i toleransen hos fiskarna, men det var mer komplext än så då även andra gener och 

signalvägar var inblandade. Den genetiska analysen visade mönster av genetisk divergens 

men även för konvergens. Vilket är mycket möjligt i och med att anpassningen har skett 

under en kort tidsperiod och i flera geografiskt skilda populationer längs den långa atlantiska 

kusten.   
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Inducering av ärftliga mutationer hos Gråtrut som bor nära stålverk   

I staden Hamilton i området kring Great Lakes finns den högsta koncentrationen av stålverk i 

hela Kanada och i luft- och vattenprover har förhöjda halter av genotoxiner påträffats 

(Legzdins et al. 1995). Larus argentatus (Gråtrut) är en icke-migrerande fågel som spridit sig 

i hela den norra hemisfären och är bosatta även kring de stora sjöarna i Nordamerika. I en 

tidigare studie (Yauk & Quinn 1996) observerades en högre mutationshastighet hos 

Gråtrut som bor i industrialiserade urbana miljöer i Hamilton Harbour (Figur 8), jämfört med 

närliggande lantliga populationer.  I den här studien av (Yauk et al. 2000) undersöks om 

mutationerna som observerats var en konsekvens av exponering inför genotoxiner från 

stålverken genom att titta på frekvensen könslinjemutationer. De fokuserade på tre olika 

kategorier av häckningsplatser runt Great Lakes i Nordamerika: (1) lantliga, långt från 

föroreningar; (2) urbana, utan stålverk i närheten; och (3) urbana, nära stålverk.   

 

För att upptäcka mutationer tittade de på minisatellit-DNA, vilka är 10–100 bp långa 

sekvenser som upprepas i en tandemordning. De har en hög mutationshastighet och är icke-

kodande, vilket gör att de inte påverkas av selektion, och används därför ofta för att undersöka 

mutationer (Jeffreys et al. 1985). Minisatellitanalysen utfördes på blod från föräldrar och 

nykläckt unge, där mutationer identifierades som antalet nya genfragment hos fågelungar som 

inte kunde observeras hos föräldrarna. Mutationshastigheten bestämdes som antalet nya band 

av totala mängden analyserade band i populationen.  
 

 
Figur 8. Fotografi av Larus argentatus från Hamilton, Kanada (Jazz (aka turtlehelper) 2021) (CC BY-NC 4.0). 

 
Studiens resultat och slutsats  

Resultatet från minisatellitanalysen visade att mutationshastigheterna var förhöjda hos 

populationer som häckar nära stålverk. Variansen i mutationshastigheter kunde förklaras av 
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de olika kategorierna (urban, lantlig, stålverk). Den genomsnittliga mutationshastigheten var 

signifikant högre i populationerna nära stålverk (0,0124) än hos de lantliga populationerna 

(0,0061). Mutationshastigheten hos de urbana populationerna (0,0089) var mitt emellan den 

lantliga och de nära stålverk. För att undersöka korrelationen mellan mutationshastighet och 

distans från stålverk så delades fem populationerna upp utefter hur långt ifrån deras 

häckningsplats var från stålverksugnen. De fem kategorierna var 0 km, 2 km, 4-9 km, urban, 

och lantlig. De fann en statistikt signifikant negativ korrelation mellan mutationshatighet hos 

Gråtrut och distans från stålverk (τ=0.119; P<0.0001).  

  

Den här studien visar att Gråtrutsungar som föds i städer i närheten till stålverk är sannolikt 

mer benägna att ärva minisatellitmutationer än Gråtrut utanför städer, i området runt 

Great Lakes i Nordamerika. Mutationer som uppmättes var lokaliserade i icke-kodande 

regioner men det finns bevis för att mutationshastigheten för minisatellitmutationer är 

densamma som den för kodande regioner och kan därmed ses som representativ för skador i 

kodande delar av genomet (DUBROVA 1998).  

 

 

Diskussion 
De studier jag presenterat här visar att evolution driven av den urbana miljön är ett utbrett 

fenomen som sker bland en mångfald av arter på flera nivåer av näringsväven. En studie visar 

hur en växt anpassat sig till den urbana habitatfragmenteringen genom att minska sin förmåga 

att sprida sina frön (Cheptou et al. 2008). En annan studie visar hur de urbana barriärerna 

mellan habitat förhindrar genflöde mellan råttpopulationer vilket lett till en minskad genetiska 

variation och genetiska skillnader mellan urban och lantliga populationer (Munshi-South et 

al. 2016). Städernas utformning har även lett till förändringar i det lokala klimatet med 

varmare temperaturer och mindre snö, vilket har visat sig öka värmetoleransen hos myror och 

minska växters förmåga till kemiskt försvar (Diamond et al. 2017, Johnson et al. 2018). En 

annan aspekt av den urbana miljön är förekomsten av industrier och medföljande 

föroreningar. Forskningen jag tagit upp här visar hur fiskpopulationer anpassat sig till dödliga 

halter av miljögifter och hur fåglar som häckar nära stålverk ackumulerat ärftliga mutationer 

(Yauk et al. 2000, Nacci et al. 2010).  

 

Att bevis för rapid evolution påvisats hos de här arterna må vara för att de har egenskaper 

som gör dem enkla att studera för detta syfte, men med största sannolikhet sker det hos 

flertalet arter i urbana miljöer. I och med urbaniseringens konvergenta egenskaper, så finns 

det anledning att tro att detta är ett globalt fenomen. Anpassningar till kallare 

marktemperaturer hos vitklöver påvisade parallell evolution i tre olika städer – ett starkt bevis 

för att organismer anpassar sig till de nya miljöförutsättningarna i staden på en större skala 

(Johnson et al. 2018).   

 

Populationsdynamiska konsekvenser 

I de studier jag undersökt så går det att urskilja flera möjliga populationsdynamiska 

konsekvenser av den stadsinducerade evolutionen. I fallet med flodmynningsfisken 

Mummichog så ser vi ett fall av genetisk divergens och konvergens (Nacci et al. 2010) där 

anpassningar till höga halter av PCB har fått den här fisken att överleva i miljöer dödliga för 

många andra organismer (Long et al. 1995) vilket kan vara en konkurrenskraftig egenskap i 

stadsmiljöer. Hos den Vitfotade hjortråttan ser vi exempel på hur urbaniseringen kan minska 

den genetiska variationen hos populationer genom genetisk drift (Munshi-South et al. 2016). 

Även Helgonfibblan riskerar ett öde med mindre genetisk variation då arten tappar förmågan 

att sprida sina frön och på så sätt minskar genflödet mellan populationer (Diamond et al. 
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2017). Konsekvenserna av detta är ännu inte kända men det är känt att små populationer med 

liten genetisk variation är mindre motståndskraftiga och anpassningsbara (Campbell et al. 

2018). Samtidigt har vi sett exempel på hur aspekter av stadsmiljön har inducerat högre 

mutationshastigheter hos Gråtrut och därmed potentiellt ökat den genetiska variationen hos 

dessa populationer (Yauk et al. 2000). Om det bidrar till skadliga effekter eller större förmåga 

till anpassningar återstår att se.  

 

Habitatfragmenteringen leder även till en uppdelning av urbana och lantliga populationer. 

Blockerat genflöde minskar den genetiska variationen inom populationerna och ökar de 

genetiska skillnaderna mellan de lantliga och urbana populationerna (Munshi-South et al. 

2016). En liten genetisk variation kan leda till mindre motståndskraftighet för stokastiska 

händelser och sjukdomar, medan genetisk divergens kan vara en början på artbildning. 

Samtidigt kan tillgången till genflöde förhindra anpassningar till den nya miljön (Campbell et 

al. 2018). 

 

Den evolutionära räddningen 

Förmågan att anpassa sig till den urbana miljön uppvisades hos bland annat fisken 

mummichog, vitklöver och ekollonsmalmyran, och kan visa sig vara till stor fördel i 

Antropocen. Under stora miljöförändringar hänger en arts överlevnad på dess förmåga till 

spridning och fenotypisk plasticitet, men ofta räcker inte det och då krävs evolutionär 

anpassning (Holt 1990). Anpassning som sker snabbt nog för att undvika missanpassning till 

en ny miljö har kommit att benämnas evolutionär räddning (Gomulkiewicz & Holt 1995) och 

har införlivat visst hopp inför den massutrotning av djur och växter som pågår till följd 

mänskliga miljöförändringar (Gonzalez et al. 2013).  

 

Framför allt skulle tolerans av högre temperaturer som påvisats hos Ekollonsmalmyran kunna 

ha potential för evolutionär räddning från den globala uppvärmningen, men forskningen 

hittills har inte framfört starka bevis för det. Laboratorieexperiment på Drosophilia spp. har 

visat en ökning av termisk tolerans på 0,5C, men den verkar ha nått sin topp efter den tionde 

generationen och ökningen kommer troligtvis inte räcka för att övervinna den globala 

uppvärmningen (Hangartner & Hoffmann 2016).  

 

För att snabba evolutionära förändringar i en population ska ske så krävs en redan existerande 

stor genetisk variation eller mycket stora populationer som har möjlighet att förse och sprida 

nya mutationer (Barrett & Schluter 2008). F. heteroclitus har visat sig ha stora populationer 

(Valiela et al. 1977) och en genetiska mångfalden större än de flesta andra ryggradsdjur 

(Leffler et al. 2012). Det är antagligen förklaringen till varför den här arten varit så 

framgångsrik i att anpassa sig till en stor variation av olika miljöfaktorer. Förmågan att 

tolerera miljögifter har visat sig vara kostsam i fallet med gräsväxten Agrostis tenuis, då det 

visat sig att toleranta individer växer mycket dåligt i jord utan tungmetaller, jämfört med den 

normala genotypen (Macnair 1987). Därför är mer forskning nödvändig för att undersöka 

vilka kostnader sådana här extrema anpassningar kan föra med sig.  

 

Hur stadsplanering kan främja den genetiska variationen   

Alla populationer besitter inte en stor genetisk variation så den evolutionära räddningen 

kommer troligtvis inte vara en universal lösning på massutrotningen. Däremot så kan 

forskningen inom urban evolution bidra med kunskap om hur vi kan främja en genetisk 

mångfald i urbana habitat. Genom att planera kompositionen av grönområden i staden så att 

de ansluter till varandra så kan genflöde främjas och därmed även genetisk variation. Det kan 
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ha en positiv påverkan på arters anpassningsförmåga men även indirekta effekter i form av 

stabila samhällen och ekosystem (Hooper et al. 2005).   

 

Det finns forskning som visar att grön infrastruktur som bidrar till funktionella nätverk för 

genflöde inte behöver vara uttryckligen tillägnade för att främja biologisk mångfald, utan 

även privata små trädgårdar kan användas (Goddard et al. 2010). Samtidigt så har organismer 

olika förutsättningar för spridning och tolerans av olika habitat så det kan vara svårt hitta 

generella lösningar som fungerar från växter till insekter och större däggdjur. Därför är det 

viktigt med forskning som kopplar ihop specifika landskapslösningar som maximerar 

genutbyte mellan populationer hos olika arter (LaPoint et al. 2015).  

 

Att konvertera gråa ytor till gröna ytor i framtidens städer kan simultant bidra med dämpande 

effekter på Urban heat island-fenomenet, då mängden ogenomträngliga ytor (cement, sten, 

stål etc.) har visat sig vara den primära drivkraften för stigande temperaturer i städer (Imhoff 

et al. 2010). Att urbaniseringen är ett globalt växande fenomen kommer kräva större och mer 

välplanerade städer vilket öppnar för möjligheter för mer utbyggnad av grön infrastruktur, 

vilken kan gynna hälsan för både människor och biologisk mångfald (Tanner et al. 2014).  

 

En framåtblick 

Rapid evolution som en följd av den urbana miljön har nu påvisats hos en stor variation av 

vilda djur och växter. Det skulle i framtiden vara intressant att se mer forskning från en större 

geografisk varians. De artiklar jag fokuserat på här är till största del baserade i Nordamerika 

och för att få en bättre bild av fenomenet behövs det mer global forskning. På så sätt kan vi se 

om huruvida städernas olika egenskaper för med sig några skillnader i hur och om arter 

anpassar sig. Det skulle även vara intressant att se om det finns fler tecken på parallell 

evolution eller om det även finns bevis för fall av konvergent evolution. En annan intressant 

fråga är om vi i framtiden kan komma att se rapid artbildning till följd av den urbana miljön?   

 

Städer utgör generellt utmärkta system för att studera hur miljöförändringar driver evolution 

och de kan visa sig vara viktiga i att förutspå effekterna av den globala uppvärmningen 

(Hobbs et al. 2006). Det finns som tidigare nämnt även potential för studier inom urban 

evolution att bidra med kunskap inom naturvård, bevarandet av arter och biologisk mångfald, 

men det återstår att se.  
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Människan och forskningens ansvar över naturen 
Vi lever i människans tidsålder där människan är den huvudsakliga drivkraften för de stora 

miljöförändringar vi ser idag. Urbaniseringen av våra landskap har en stor roll att spela då 

den förändrar klimat, kemi och fysiska förutsättningar för vilda djur och växter (Steffen et al. 

2011). I min översiktsartikel visar jag hur den urbana miljön driver evolutionen hos en 

mångfald av olika djur och växter genom att styra och minska den genetiska variansen hos 

dessa. De studier som jag har fokuserat på motiveras ofta med att de kan användas för att 

hämma effekterna av mänskliga miljöförändringar eller på olika sätt rädda djur och växter 

från utrotning. Frågan jag ställer är huruvida vi människor har ett ansvar över naturen och vad  

vi gör med den?  

Människan – en del av evolutionen  

Ett argument som talar mot att människan har ett ansvar över naturen är att Homo sapiens  

är ett djur som har utvecklats under precis samma evolutionära förutsättningar och består av 

exakt samma molekylära byggstenar som alla andra organismer på jorden (Campbell et al. 

2018). Därmed är vi inte en högre stående varelse med något speciellt ansvar och vi borde låta 

evolutionen ha sin gång. Enligt en undersökning bland medlemmar i American Association for 

the Advancement of Science (AAAS), världens största generella vetenskapliga sällskap, så tror 

97% av vetenskapsmän på evolutionen (The Pew Research Center for the People & the Press 

2009) och teorin är så allmänt accepterad att den undervisas på skolor och universitet.  

 

Människan må vara en primat som delar mer än 98% av sina gener med schimpanser 

(Waterson et al. 2005) men det är svårt att förneka att människan har unika egenskaper 

jämfört med andra organismer. Homo sapiens förmåga att tänka, planera och utföra handlingar 

med avsikt sätter Homo sapiens i en egen liga, vilket är ett starkt argument för att vi har ett 

ansvar som inte andra varelser förmår. Problemet med detta argument är att det inte finns 

bevis för sant altruistiskt beteende som inte grundar sig i direkt eller indirekt vinning (Rand & 

Nowak 2013).  

Människan – en del av ett ekosystem 

Däremot går det att argumentera för att människans välmående är kopplat till naturens, av  

just den anledningen att vi utvecklats under samma förutsättningar och därmed är en del av 

ett ekosystem. Vi är beroende av de ekosystemstjänster som naturen bidrar med i form av 

behagligt klimat, syre, nöje och mat och därmed finns det något att vinna på att ta ett ansvar 

för dess välmående (Hooper et al. 2005). Det är ett argument som är svårt att argumentera 

emot då det inte handlar om personlig moral, ideologi eller tro. Att naturen är starkt bunden 

till människan och dessutom är oumbärlig för oss kan också ses som skäl för att uppskatta 

naturen och visa hänsyn till den, inte endast för dess instrumentella värde, utan även för  

dess egen skull.  
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