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Evolució    

El Lamarckisme 

El lamarckisme consisteix en el transformisme d’unes espècies en altres. Segons 

lamarck les tres causes d’aquest transformisme són: L’existència d’una tendència a la 

complexitat, l’aparició d’adaptacions al medi a causa de l’ús o el desús dels òrgans 

“la funció crea el òrgan”, i l’herència dels caràcters adquirits. 

El Darwinisme 

Segons Drawin, el mecanisme de l’evolució es basa en tres aspectes: 

1. L’elevada capacitat reproductora 

2. La variabilitat de la descendència 

3. La selecció natural o la supervivència exclusiva del més apte. Els individus 

més aptes són els que es reprodueixen quan les condicions són adverses, i 

són per tant els que transmeten les seves característiques a la descendència. 

Neodarwinisme o teoria sintètica 

1. El procés evolutiu es basa en els principis darwinistes de la variabilitat de la 

descendència i la selecció natural 

2. la variabilitat genètica és deguda a les mutacions i a la recombinació genètica 

3. El que evoluciona són les poblacions i no pas els individus 

4. Els factors que fan variar les freqüències gèniques d’una població són la selecció 

natural, les mutacions, les migracions i la deriva genètica 

5. Perquè una població arribi a generar una espècie diferent ha d’estar aïllada d’altres 

poblacions. 
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1. Proves de l’evolució 

 

 Proves taxonòmiques. L’explicació de diversos nivells de semblança 

(categories taxonòmiques) queda més ben explicada per un procés 

evolutiu que per una creació independent de cada espècie. Formes 

intermèdies com l’ornitorrinc queda més ben explicat per un procés 

d’evolució dels rèptila fins als mamífers. 

 Proves biogeogràfiques. Es basen en la distribució geogràfica de les 

espècies. Quan més allunyades o aïllades estan dues zones, més 

diferències presenten la seva flora i la seva fauna. L’existència de 

tantes espècies de pinsans en les illes Galàpagos s’explica millor si 

s’accepta que totes procedeixen d’una espècie que va colonitzar tot 

aquest arxipèlag, després els seus descendents van quedar gairé bé 

aïllats (insularitat) i es van diversificar segons la forma d’obtenir 

l’aliment (radiació adaptativa). Així cada zona aïllada va arribar a tenir 

espècies pròpies endemisme. 

 Proves paleontològiques. Es basen en l’estudio dels fòssils. En el 

registre fòssil es pot observar de les èpoques més antigues a les més 

modernes, un augment de diversitat i de complexitat. Hi ha fòssils amb 

característiques intermèdies com l’Archeoptèrix. 

 Proves anatòmiques. Es tracta de comparar òrgans entre diferents 

espècies. Aquests òrgans poden ser:  

o Òrgans homòlegs. Mateix origen embriològic i estructura interna, 

però amb una forma i funció que poden ser diferents, per exemple 

aleta d’una balena i extremitat anterior d’un gos. Són òrgans que 

han sofert una evolució divergent, indiquen un parentiu evolutiu 

amb avantpassats comuns. 
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o Òrgans anàlegs. Malgrat tenir un origen embriològic i una 

estructura interna diferent fan la mateixa funció, per exemple, les 

ales d’un insecte i d’un ocell. la similitud funcional és deguda a una 

evolució convergent . 

 

 

 

 

 

 

  

 

o Òrgans vestigials. Són òrgans superflus, sense funció específica i 

l’extirpació dels quals no comporta una disminució d’aptitud en 

l’individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proves embriològiques. S’han descobert similituds entre els embrions 

de diferents tipus d’éssers vius, això s’explica millor acceptant que 

tenen avantpassats comuns. Haeckel va dir que l’ontogènia o 

desenvolupament embrionari és una recapitulació curta de la filogènia o 

seqüència d’espècies antecessores.  
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 Proves bioquímiques. es basen en l’estudi comparat de les molècules 

dels diferents organismes. S’ha constatat que, com més semblant 

morfològic hi ha entre dos organismes més coincidència hi ha entre els 

tipus de molècules que els constitueixen. Actualment els mètodes més 

utilitzats per comparar organismes són les seqüències de nucleòtids de 

l’ADN nuclear, de lADN mitocondrial i de la seqüència d’aminoàcids de 

les proteïnes. també la universalitat de molècules com ATP, NADH, ADN 

pot ser considerat una prova bioquímica. 

 

 Proves serològiques. Es basen en l’estudi comparat de les reaccions 

d’aglutinació de la sang en els diferents organismes. major grau 

d’aglutinació si la espècie és molt diferent i menor grau si és més 

propera. 

 

2. Genètica de poblacions 

 
La teoria sintètica a més de donar una explicació a l’origen de la variabilitat, va aportar 

els mecanismes imprescindibles per explicar el mecanisme de l’evolució. aquests són la 

població genètica amb les freqüències genotípiques i gèniques corresponents, la 

selecció natural, la mutació, la migració i la deriva genètica, com a factors que alteren 

les freqüències gèniques i l’aïllament geogràfic font de les subpoblacions com la causa 

que tendeix a diferenciar-les fins al punt que quedin impossibilitades de reproduir-se 

entre si, “especiació” 

Població 

Conjunt d’individus de la mateixa espècie que habiten al mateix llloc i per tant poden 

encreuar-se entre ells, per tant comparteixen un fons genètic comú. 

Freqüències genotìpiques  

És el tant per u de cada genotip. En una població d’individus diploides, cada locus està 

ocupat per dos al·lels iguals o diferents. Si per a un determinat caràcter hi ha dos al·lels 

(A) i (a), poden apaprèixer tres tipus de genotips: AA, Aa i aa. Si el nombre d’individus 

que hi ha de cadascun és n1, n2, i n3. I el nombre total d’individus és N = n1 + n2 + n3, 

les freqüències genotìpiques seràn: 

 

 

 

 

 

 

f (AA) =  
     n1 

N 

 

F (Aa) =  
    n2 

N 

 

f (aa) =  
n3 

 N  
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Freqüències gèniques  

Són el tant per u de cadascú dels al·lels que hi ha per a cada caràcter. es calculen a 

partir de les freqüències genotípiques. en el cas anterior si les freqüències gèniques 

d’”A” i d”a” se simbolitzen amb les lletres p i q repectivament, el càlcul és el següent: 

 

 

  

 

 

 

 

Freqüències gèniques i deriva genètica 

Quan en un problema us preguntin el motiu pel qual la freqüència d’un determinat 

gen, és molt diferent a la resta de la població o al de la població inicial, sol ser degut a 

la deriva genètica (efecte fundador). Quan una part petita d’una població colonitza o 

s’instal·la en un altre lloc, sense barrejar-se amb la nova població, les freqüències 

gèniques ja no són representatives ni als de la població inicial, ni per suposat a les de la 

nova població. 

Fonts de variabilitat intraespecífica 

 Mutacions. Són canvis inesperats a l’atzar en la informació genètica. Són 
preadaptatives és a dir, no es donen les que són beneficioses, sinó que es 
donen en totes les direccions i és la selecció la que tan sols permet sobreviure 
als portadors de mutacions beneficioses. 

 

 Migracions (flux genètic). Són les arribades d’individus d’altres poblacions 

(Immigracions) o la sortida d’individus poropis (emigració). 
 

 Dervia genètica. És el canvi de freqüències gèniques perquè el nombre 
d’individus reproductors, i per tant de gàmetes, que contribueixen a formar 
part de la generació següent és inferior al que és necessari perquè aquestes 
freqüències gèniques hi estiguin ben representades. Un cas especial de deriva 
és la separació d’uns quant individus que donen lloc a una nova població. Com 
menys siguin, més influiran les seves característiques, i per tant més diferent 
serà la seva prgènie respecte de la població mare, és l’anomenat “efecte 
fundador”.  
 
Un altre cas especial són les poblacions de llocs en què periòdicament per 
sequeres, plagues o incendis, hi ha reduccions dràstiques del nombre 
d’individus, i per tant hi ha una gran deriva genètica, és l’anomenat efecte coll 
d’ampolla 

 

 

f (A) = p=  

f(AA) + f(Aa)  

2  

 

f (a) = q=  

f(aa) + f(Aa)  

2  
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 Selecció natural. És l’eliminació dels individus menys aptes, és a dir, dels 
individus que tenen menys eficàcia biològica. aquesta és pot definir com la 
capacitat de sobreviure i deixar descendència, és a dir de contribuir amb els 
seus gens a la generació següent. La selecció actua sobre les fenotips i així 
produeix canvies en les freqüències genotípiques. D’aquesta manera es 
produeixen les adaptacions.Hi ha tres tipus de selecció natural: 

1. Selecció direccional (s’afavoreix un fenotip extrem): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Selecció estabilitzadora (s’afavoreix un fenotip intermedi). 
aquesta manté polimorfisme de la població, i es dóna gràcies a la 
superioritat dels heterozigots o heterosi. 
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3. Selecció disruptiva (s’afavoreixen els dos fenotips extrems) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Especiació 

És el procés evolutiu mitjançant el qual a partir d’una espècies preexistent apareix una 
nova espècie. 
Hi ha dos tipus d’especiació: l’al·lopàtrida deguda a l’aïllament geogràfic i la 
simpàtrida, en la qual les barreres que impediexen l’aïllament no són geogràfiques 
sinó biològiques, els anomenats mecanismes d’aïllament reproductor o MAT, que 
poden ser prezigòtics o postzigòtics. 

Etapes de l’especiació al·lopàtrida (etapes) 

1. En principi tenim una espècie (una 
població) tots els individus es poden 
encreuar entre ells. 

2. Aïllament geogràfic. 

3. Aïllament reproductiu: si les condicions 
són diferents, les mutacions, la deriva 
seran diferents i les adaptacions també. 

4. al cap de milers d’anys les dues 
subpoblacions inicials presenten tantes 
diferències que encara que es posin en 
contacte no serien capces de donar 
descendència fèrtil. 
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Especiació simpàtrida 

La divergència té lloc dins la mateixa àrea, les barreres són biològiques, els anomenats 

MAR (mecanismes d’aïllament reproductor) que poden ser prezigòtics o postzigòtics. 

Especiació quàntica 

És l’especiació sobtada deguda a mutacions, generalment és per poliploïdia  

 

  


