
....els mítics pinçans de Darwin
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....les tortugues gegants de les Galápagos

algunes tortugues (ara especies) tenen la gualdrapa abombada i d’altres en 
forma se sella de montar
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Chiari, Y. (2021). Morphology. In Galapagos Giant Tortoises. Elsevier. 139 - 156
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Chiari, Y. 2021

Poulakakis, N. et al. 2020. Colonization history of Galapagos giant tortoises: Insights 
from mitogenomes support the progression rule. J. Zool. Syst. Evol. Res. 58, 1262–
1275.



selecció sexual ( ... un cas específic de selecció natural)

actua sobre la capacitat d'un organisme per obtenir (sovint per qualsevol 
mitjà necessari!) o copular amb èxit amb una parella

tot sovint es relaciona amb el dimorfisme sexual

associat al concepte d’inversió parental
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....selecció sexual ? .... alternatives

Granota roja (Rana temporaria): Post-mating clutch piracy in an amphibian (Vieites, et al. 2004)

mecanismes evolutius

Vieites, D.R., et al. 2004. Post-mating clutch piracy in an amphibian. Nature 431, 305–308. 



selecció artificial

associada a una selecció dirigida de forma antròpica

DOMESTICACIÓ (no evolució) 

mecanismes evolutius



aïllament reproductiu

una població d’una espècie queda aïllada de la resta: no reproducció

en funció de com sigui l’aïllament, dos models d’especiació:
especiació al·lopàtrica                         especiació simpàtrica

tipus d’aïllament reproductiu:

prezigòtic postzigòtic
ecològic aïllament de gamets
temporal mortalitat de zigots
etològic esterilitat híbrida
mecànic
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tipus d’aïllament reproductiu

prezigòtic: aïllament ecològic i comportamental

mecanismes evolutius

Constantino, Luis. 2016. Analisis Morfologicos, Moleculares y Biogeograficos en la Validación de Nuevas Especies y Resolución de Problemas Taxonómicos en Lepidoptera.. Libro de
Memorias. 43 Congreso Sociedad Colombiana de Entomologia. 43. 209-228.



tipus d’aïllament reproductiu

prezigòtic: etològic (cant i plomatge) i postzigòtic: intrínsec (esterilitat hibrida) i extrínsec (ambiental/geogràfic)

Morphologically cryptic Amazonian bird species pairs exhibit strong postzygotic reproductive isolation (Pulido-Santacruz 
et al 2018).
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Pulido-Santacruz, P., Aleixo, A. & Weir, J.T. 2018. Morphologically cryptic Amazonian bird species pairs exhibit strong postzygotic reproductive isolation. Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 285, 
20172081.

Xiphorhynchus elegans elegans Xiphorhynchus spixii
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Pulido-Santacruz, P., Aleixo, A. & Weir, J.T. 2018. Morphologically cryptic Amazonian bird species pairs exhibit strong postzygotic reproductive isolation. Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 285, 
20172081.



deriva genètica

és un procés de variació de les freqüències gèniques que es dóna al atzar
com més petita és la població més influència té

mecanismes evolutius



deriva genètica

coll d’ampolla: la deriva està associada a una reducció poblacional (per causa d’un incendi, una sequera...). Els efectes són 
la pèrdua de variació i canvis aleatoris en les freqüències gèniques

efecte fundador: deriva genètica associada a un grup petit d’individus que procedeixen d’una població ben establerta i 
que migren i estableixen una nova. L’efecte és la variació en les freqüències gèniques

mecanismes evolutius



deriva genètica

efecte coll d’ampolla amb guineu àrtica (Vulpes lagopus): Impact of historical founder effects and a recent bottleneck on 
MHC variability in Commander Arctic foxes ( Vulpes lagopus ) (Ploshnitsa, A.I., et al. 2012).
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Ploshnitsa, A.I., et al. 2012. Impact of historical founder effects and a recent bottleneck on MHC variability in Commander Arctic foxes ( Vulpes lagopus ). Ecol. Evol. 2, 165–180.



deriva genètica

Impact of historical founder effects and a recent bottleneck on MHC variability in Commander Arctic foxes ( Vulpes
lagopus ) (Ploshnitsa, A.I., et al. 2012).
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Ploshnitsa, A.I., et al. 2012. Impact of historical founder effects and a recent bottleneck on MHC variability in Commander Arctic foxes ( Vulpes lagopus ). Ecol. Evol. 2, 165–180.



deriva genètica

efecte fundador experimental amb anolis (Anolis sagrei): Founder Effects Persist Despite Adaptive Differentiation: A 
Field Experiment with Lizards (Kolbe, et al. 2012) 
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Kolbe, J.J., et al. 2012. Founder Effects Persist Despite Adaptive Differentiation: A Field Experiment with Lizards. Science 335:1086–1089.



deriva genètica

Founder Effects Persist Despite Adaptive Differentiation: A Field Experiment with Lizards (Kolbe, et al. 2012) 
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Kolbe, J.J., et al. 2012. Founder Effects Persist Despite Adaptive Differentiation: A Field Experiment with Lizards. Science 335:1086–1089.



convergència evolutiva

espècies no emparentades es tornen cada cop més semblants en aparença per adaptació al mateix tipus d'entorn
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Talpa europaea Gryllotalpa gryllotalpa


