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JO EVOLUCIONO,TU EVOLUCIONES, NOSALTRES CO‐EVOLUCIONEM  
Descripció detallada 

 
 
Objectius  

• Aprofundir en el concepte de coevolució 
• Diferenciar  entre  el  procés  (coevolució)  i  el  seu  resultat  (relació mutualista, 

depredador/presa...) 
• Integrar  la  idea temporal de  l’evolució, amb  la  idea “d’escenari” de  l’evolució, 

l’ecosistema 
• Aplicar coneixements a nous problemes plantejats 

 
Alumnat a qui va dirigida 
Alumnat de batxillerat 
 
Temporització 
1h + treball autònom 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
Per  demostrar  la  coevolució  són  necessàries  proves  que  indiquin  que  la  presa  (els 
arbres)  ha  evolucionat  en  resposta  al  depredador  (els  esquirols  o  les  aus)  i  que  el 
depredador ha evolucionat en resposta a la presa.  
 
1.‐  Si  els  arbres  han  evolucionat  en  resposta  als  depredadors  dels  seus  pinyons, 
hauríem d'observar diferències geogràfiques en les pinyes: en els llocs on els esquirols 
són el principal depredador de pinyons, els arbres haurien de tenir defenses més fortes 
davant  la  depredació  de  les  esquirols  i  en  els  llocs  on  les  aus  són  el  principal 
depredador  de  pinyons,  els  arbres  haurien  de  tenir  millors  defenses  davant  la 
depredació de les aus. Això va resultar ser cert. On hi ha esquirols, les pinyes són més 
pesades  i  tenen menys pinyons, però  tenen escates més primes,  com  la pinya de  la 
dreta. On hi ha només trencapinyes, les pinyes són més lleugeres i tenen més pinyons, 
però tenen escates gruixudes, com la de la dreta. 
 
2.‐  Si  els  trencapinyes  han  evolucionat  en  resposta  als  pins,  hauríem  d'observar 
diferències geogràfiques en les aus: en els llocs on les pinyes tenen escates gruixudes, 
les aus haurien de tenir pics més  forts  i menys corbats  (sota a  l'esquerra) que en els 
llocs on les pinyes tenen escates fines (sota a la dreta). Això, també resulta ser cert. 
 
És  fàcil  veure  per  què  es  diu  a  aquest  procés  “carrera  d'armaments  co‐evolutiva”  : 
sembla ser que aquest «mantenir un pas per davant» evolutivament continua sense fi, 
la selecció natural afavoreix les pinyes amb escates cada vegada més gruixudes, el que 
fa que s'afavoreixin  les aus amb pics més  forts, el que  fa que s'afavoreixin  les pinyes 
amb escates encara més gruixudes, i així successivament.  
 
 
Atres exemples:  
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• A  les  illes Hawaii  no  hi  ha mamífers  herbívors  autòctons.  Aquest  fet  conduí 
l’evolució de  les plantes de  l’arxipèlag  cap a  l’absència d’espècies verinoses  i 
oloroses  (els  compostos  aromàtics  són,  de  vegades,  senyals  defensius). Molt 
sovint,  el  resultat  dels  fenòmens  de  coevolució  no  ha  estat  anul∙lar  o 
minimitzar  la  depredació,  sinó  que  ha  ajudat  a  configurar  una  organització 
complexa dels ecosistemes. 

• Coevolució  dels  polls  i  els  primats.  La  història  evolutiva  dels  uns  sembla  la 
imatge  especular  de  la  dels  altres,  molt  probablement  per  un  procés  de 
coevolució. Només els humans estam parasitats per dos tipus de polls, els del 
cap  i els de  la  zona púbica, els uns compartits amb els ximpanzés  i els altres 
amb els goril∙les (reeD et al., 2007). 

• Disea nivea, una orquídia  sud‐africana que és pol∙linitzada exclusivament pel 
dípter   Prosoeca ganglbaueri, amb una probòscide prou  llarga per a accedir al 
nèctar de  la flor... si aquesta en tingués.   La flor, sense nectaris, mimetitza en 
realitat  la  flor  de  Zaluzianskya  microsiphon,  que  sí  que  en  té,  que  viu  als 
mateixos  ambients  i  que  és  pol∙linitzada  de  manera  mutualista  per    P. 
Ganglbaueri (anDerson et al., 2005). 

• La competició d’unes espècies amb altres deteriora els seus ambients òptims  i 
les fa  evolucionar contínuament, adaptant recíprocament evitant així extingir‐
se ambdues. 
La Reina Vermella de Lewis Carroll per poder quedar‐se en algun  lloc havia de 
córrer sense parar. L’equilibri evolutiu aparent de  les espècies és en realitat el 
miratge d’una carrera per a la supervivència adaptant‐se a  conflictes d’interès 
amb altres espècies. 

 
 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat 
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