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JO EVOLUCIONO,TU EVOLUCIONES, NOSALTRES CO-EVOLUCIONEM 
 

A partir del web:  
http://www.sesbe.org/evosite/evo101/IIIF1Casestudyofcoevo.shtml.html 

 

Participareu d’una investigació, l’estudi d’un cas de possible coevolució:  
“Els esquirols, les aus i les pinyes objecte del seu desig” 

 
Els investigadors Craig Benkman, William Holiman i Julie Smith s'havien proposat 
esbrinar si les seves observacions, fetes en un parc de les Muntanyes Rocoses, 
recolzaven la hipòtesi de coevolució de les tres espècies observades: els Trencapinyes, 
els Esquirols vermells, i el Pi tort.  
 

 
Font: 
http://www.sesbe.org/evosite/evo101/IIIF1Casestudyofc
oevo.shtml.html 
 
Tenien doncs...    
 

 L’escenari: Les Muntanyes Rocoses 

 Els actors:  
Trencapinyes (Piquituertos) 
Esquirols vermells (Ardillas rojas)  
Pi tort (Pino Torcido) 

 

 La trama: 
 
En la major part de les Muntanyes rocoses, els esquirols vermells són importants 
depredadors de les llavors del pi tort. Recullen les pinyes dels arbres i les 
emmagatzemen durant l'hivern. Però els pins no estan indefensos: els esquirols tenen 
dificultats amb unes pinyes amples i que pesen molt, però que tenen poques llavors. Els 
trencapinyes també viuen en aquests llocs i també mengen els pinyons, però els 
esquirols arriben a ells primer i les aus no mengen tants pinyons com elles. 
 
No obstant això, en uns pocs llocs aïllats no hi ha esquirols vermells i els trencapinyes 
són els depredadors de pinyons més important del pi tort. De nou, els arbres no estan 
indefensos: els trencapinyes troben més difícil obtenir els pinyons de les pinyes, que 
tenen escates grans i gruixudes. Però les aus tenen una forma de contraatacar: els 
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trencapinyes amb becs més forts, més curts i menys corbats són capaços d'extreure 
millor els pinyons de les pinyes difícils. 
 
L'escena està preparada i la pregunta segueix en peu:  

 Hi ha hagut coevolució?  

 Quines proves creieu que serien necessàries per demostrar-ho? 
 
 
 
 
 
 
Basant-se en les seves hipòtesis, els científics que van realitzar aquest estudi van fer 
diverses prediccions: 
 
1.- Hi hauria d'haver diferències geogràfiques en les pinyes. 
 

 Com haurien de ser les pinyes en els llocs on els esquirols són el principal 
depredador de pinyons? Per què? 

 

 I en els llocs on les aus són el principal depredador de pinyons? Per què? 
 

 Assenyaleu quin tipus de pinya hi ha d’haver a cada lloc 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Les diferències geogràfiques en els depredadors s’haurien de relacionar amb 
diferències en la presa. 
 

 Com haurien de ser els becs els trencapinyes en els llocs on les pinyes tenen 
escates gruixudes? 

 

 I on les pinyes 
tenen escates 
fines?  
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Conclusions del treball de camp:  
 
Els científics van recollir proves de què:  

 els arbres i les aus estaven co-adaptats  

 els arbres i els esquirols estaven co-adaptats 

 amb les aus (i els esquirols) i que les aus estan adaptats amb els arbres  

 No obstant això no van tenir proves que els esquirols i els arbres  estiguessin 
co-adaptats.  

 

 A partir d’aquestes conclusions, expliqueu quins resultats van tenir els 
científics en  treball de camp. Què van trobar? 

 
 
 
 
 
 
 
Altres exemples:  
 
 
a.- A les illes Hawaii no hi ha mamífers herbívors autòctons. A més, no existeixen 
espècies de plantes verinoses ni oloroses.  

 Com podrien aquests fets explicar-se per un procés de coevolució? 
 
 
 
 
 
 
 
b.- El cas dels polls i els primats. 
Només els humans estem 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). 
 

 Com podrien aquests fets 
explicar-se per un procés de 
coevolució? 
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c.- 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 Prosoeca ganglbaueri (anDerson et al., 2005). 
 

 Com podrien aquests fets 
explicar-se per un procés 
de coevolució? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
d.- En ecologia i evolució, aquesta “carrera” permanent que permet als organismes no 
desaparèixer davant les noves condicions que les espècies antagonistes van imposant, 

s’anomena la hipòtesi de la Reina Vermella, la reina dels 
escacs que li explica a l’Alícia, a Alícia a través de l’espill 
(Lewis Carroll, 1871):  
 
“Aquí cal córrer tot el que puguis per poder restar al 
mateix lloc.”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quin significat pot tenir 
aquesta frase en termes 
d’evolució? 
 
 
 
 


