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Si seguim l’Alicia per la conillera 
caurem en un món oníric, 
extravagant i surrealista on 
destaquen les alteracions de 

percepció de la realitat...

Es possible que les alteracions de 
la realitat estiguessin inspirades 

en la migranya que patia el propi 
Lewis Carroll.



factors abiòtics

Al 1955 el metge John Todd va batejar com 
a “síndrome d’Alicia en el país de les 

meravelles” als símptomes d’una sèrie de 
pacients que patien alteracions de la 

realitat.

Palacios-Sánchez L, Boteri-Meneses JS. 2017. Breve historia del síndrome de 
Alicia en el país de las maravillas : perspectiva. Historia de la Medicina 26: 
256-257

El síndrome d’Alicia en el país de les 
meravelles afecta a nens i adults amb 

migranya, epilèpsia o infeccions 
víriques... En nens és comú que la 

síndrome estigui associat a infeccions 
del virus d’Epstein-Barr (VEB) o virus 

del herpes humà 4.



«Si jo diria que he estat a sota 
d’aquest arbre tota l’estona! Tot 
és el mateix d’abans!»
«Naturalment», féu la Reina: 
«Què pretenies, tu?» 
«Mira, a casa nostra», féu Alícia, 
encara panteixant una mica, 
«sempre vas a raure a algun 
altre lloc si has corregut una 
bona estona, com hem fet 
nosaltres.»

«Deu ser un país molt lent de 
mena», féu la Reina. «Ben al 
contrari, ací cal córrer tot el que 
pugues per poder restar al 
mateix lloc. Ah! I si vols anar-hi 
a algun altre, de lloc, cal que 
córregues almenys el doble de 
ràpid del que hem corregut 
ara!»

Hipòtesis de la reina roja

Lewis Carroll, A través del mirall

Van Valen L. 1973A new evolutionary
law. Evol. Theory 1, 1–30.



La hipòtesis de la reina roja: 

Espècies que es persegueixen al llarg del temps i que 
poden acabar donant lloc a una veritable “carrera 

armamentista”, tot i quan les condicions abiòtiques 
de l’ambient romanen constants.

És un reflex de coevolució, un patró d’adaptacions 
recíproques entre dos o més espècies que 

evolucionen associades. 

La coevolució antagonística actua com a mecanisme 
per purgar les mutacions deletèries del genoma 
alhora que manté la diversitat genètica entre les 

poblacions. 

Van Valen L. 1973. A new evolutionary law. Evolutionary. Theory 1, 1–30.

El treball de Van Valen va ser rebutjat per múltiples 
revistes així que al final l’autor va decidir crear la seva 

pròpia línia editorial per publicar una revista sobre 
evolució teòrica on poder donar a conèixer la seva 

hipòtesis.



Destruir el cau del conill

i-shepanim = “costa” o “terra de conills”, nom amb el 
qual els fenicis van batejar la península, que més tard 

va acabar llatinitzat com a “Hispania”. 



Destruir el cau del conill

 > de 40 espècies consumeixen freqüentment 
conills com a preses

 Enginyer dels ecosistemes: construeix caus, 
modifica l’estructura i regenera els sols

 Dispesa les llavors de moltes espècies (> de 72 
espècies documentades) 

Espècie clau dels ecosistemes mediterranis ibèrics:

Delibes-Mateos, M. et al. 2008. Key role of European Rabbits in the conservation of the western Mediterranean basin hotspot. Conservation Biology 22:1106–1117



Destruir el cau del conill

Delibes-Mateos, M. et al. 2008. Key role of European Rabbits in the conservation of the western Mediterranean basin hotspot. Conservation Biology 22:1106–1117

Giuseppe Sanarelli, bacteriòleg
Montevideo, Uruguai, 1886

publica “Das Myxomatogene Virus” en una revista alemanya: 
un patogen de mortalitat insòlita que afectava als conills 

europeus introduït a Uruguai.

Bateja el patogen com a: Myxomatosis cuniculi



Destruir el cau del conill

Bartrip PWJ. 2008. Myxomatosis. A history of pest control and the rabbit. Taurus Academic Studies. London. ISBN: 978-1-84511-572-2

Al 1911 uns investigadors brasilers 
identifiquen el patogen com un virus

Als anys 20s es detecten animals infectats al 
Uruguai, Argentina i Brasil

L’hoste natural del virus és el conill del Brasil 
(Sylvilagus brasiliensis). Els animals s’infecten 
amb el virus però el controlen retenint-lo en 

nòduls sota la pell



Destruir el cau del conill

A principis del segle XX 
els conills europeus 

eren considerats la pitjo 
plaga d'Austràlia

Tot va començar al 
1859 amb la 

introducció de 24 
exemplars en un parc 

de Victoria

En poques dècades els 
seus descendents 

havien ocupat la meitat 
del continent



Destruir el cau del conill

Entre 1901 i 1907 el govern 
australià va aixecar una 

tanca que creuava el 
continent de nord a sud per 

aturar l’expansió dels 
conills



Destruir el cau del conill

La tanca a prova de conills 
no va aturar el seu avanç, 

de manera que les 
autoritats van començar a 

buscar solucions 
alternatives.

Des del Brasil els hi va 
arribar la proposta de fer 

servir el virus com a 
sistema de control biològic.



Destruir el cau del conill

A Anglaterra, Dinamarca i altres països 
del centre d’Europa on el conill havia 

estat introduït també es buscaven 
solucions a les poblacions dels conills... 
arribant a alliberar a individus infectats 
amb el virus però sense bons resultats. 

Al Nadal de 1950, Austràlia va alliberar 
uns quants exemplars infectats en una 

zona controlada. Al principi va semblar 
que l’experiment no funcionava, 
desprès va vindre el desastre...



Destruir el cau del conill

El virus va escapar de la zona 
d’experimentació i es va escampar per 
les poblacions naturals. El continent es 

va omplir de conills morts.

La mortalitat dels animals infectats era 
d’un 99,5%.

En pocs mesos van morir entre el 25-
50% dels conills australians:

300-400 milions d’animals en unes 
setmanes.



Destruir el cau del conill

Les noticies de “l’èxit” australià van arribar a Europa. 
L’Institut Pasteur de França va contactar amb les 
autoritats australianes per saber quina soca vírica 

havien fet servir, com havien fer les inoculacions, etc...

França no és Austràlia. El sud del continent entra dins 
del rang natural del conill europeu, així que les 

autoritats van decidir no fer res.

El doctor Paul Armand Delille, un 
bacteriòleg retirat de 70 anys no es va 

estar quiet. Al 1952 va alliberar animals 
infectats als seus terrenys per “netejar” 

de conills les seves propietats.



Destruir el cau del conill

En pocs mesos el 
virus es va 

escampar per tota 
Europa.

Al 1953 va entrar a 
Espanya on s’estima 

que va matar al 
90% de les 

poblacions. S’estava 
perdent una peça 

clau dels 
ecosistemes ibèrics.



Destruir el cau del conill

Les poblacions de conills a 
Austràlia i a Europa van 

caure en picat amb la 
introducció del virus, però 

passades unes poques 
dècades, les poblacions van 
donar símptomes de tornar-

se a recuperar.

Què estava passant? Els 
conills s’estava fent 

resistents al virus? Els virus 
estaven perdent virulència?



Destruir el cau del conill

Les poblacions de conills a 
Austràlia i a Europa van 

caure en picat amb la 
introducció del virus, però 

passades unes poques 
dècades, les poblacions van 
donar símptomes de tornar-

se a recuperar.

Què estava passant? Els 
conills s’estava fent 

resistents al virus? Els virus 
estaven perdent virulència?



Destruir el cau del conill

Ben bé des de el principi del 
desastre ecològic que els 
científics van intentar 
entendre el que estava 

passant.

Es van recollir mostres 
naturals del virus per 

estudiar com evolucionava 
la seva virulència, al temps 
que s’analitzava la possible 
aparició de resistències en 
les poblacions salvatges. 



Destruir el cau del conill

Aquests estudis van demostrar que 
la cepa que en un principi matava al 

99,5% dels conills va ser 
reemplaçada en pocs anys per altres 
amb una mortalitat d’entre un 90-
70%. Amb els temps van aparèixer 
cepes amb una mortalitat del 50%. 

El virus s’estava fent menys 
virulent.

Molt virulent, el conill mor abans de que 
un mosquit pugui transmetre el virus a 

un altre conill. 

Virulència intermitja, permet que els 
mosquits s’infectin i transmetin el 

patogen a un altre individu.

Virulència baixa, els animals infectats 
tenen poca càrrega viral, els mosquits no 
s’infecten i no transmeten el virus a nous 

conills. 

Kerr PJ et al. 2017. Next step in the ongoing arms race between myxoma virus and wild rabbits in Australia is a novel disease phenotype. PNAS 114: 9397



Destruir el cau del conill

La història però no acaba amb la 
pèrdua de virulència del virus: els 

conills també han anat 
desenvolupant una resistència 
genètica adaptativa a una “cepa
estàndard” del virus testada en 

poblacions salvatges.

La mateixa cepa que els primers anys va 
matar al 90% dels conills de Lake Urana, 
només 7 anys menys tard matava al 26% 

dels individus. La població s’havia fet 
resistent al patogen.

Augmenta la 
resistència genètica 
amb el pas del 
temps

(1950)

(1960)

(1980)

Kerr PJ et al. 2017. Next step in the ongoing arms race between myxoma virus and wild rabbits in Australia is a novel disease phenotype. PNAS 114: 9397



Destruir el cau del conill

Els estudis genètics més recents 
demostren que hi hagut una 

evolució genètica paral·lela entre les 
poblacions de conills d’Austràlia i 

les europees. 

Alves JM et al. 2019. Parallel adaptation of rabbit populations to myxoma virus.Science 363: 1319-1326

Les anàlisis genètiques de més de 
200 conills d’un període que va de 
1865 – 2013, revela que totes les 

poblacions han adquirit una major 
resistència genètica al virus amb 

alteracions similars als seus 
genomes.



Destruir el cau del conill

Tot i així s’ha vist que les cepes de 
virus que han aparegut a partir de 
1990s indueixen un col·lapse del 

sistema immunitari dels conills, com 
si pateixin un atac sèptic.

A finals dels 1990s apareixen noves cepes amb uns 
mecanismes d’actuació i virulència diferent 

Continua la carrera armamentista 
entre els conills i el virus de la 

mixomatosis.

Kerr PJ et al. 2017. Next step in the ongoing arms race between myxoma virus and wild rabbits in Australia is a novel disease phenotype. PNAS 114: 9397



Canviar contínuament perquè res no canviï

El desastre ecològic dels conills i la 
mixomatosis, a més de ser un exemple de 

llibre de desastre medi ambiental, és també 
un dels millors exemples que tenim de 

coevolució en poblacions naturals.

Els darrers resultats demostren que la 
dinàmica de les seves poblacions segueix el 

patró descrit per la reina roja.



Canviar contínuament perquè res no canviï – evolució de la virulència dels patògens

L’augment de la virulència dels virus s’ha pogut 
estudiar en casos “d’evolució artificial” del hoste 
com en el cas de la malaltia de Marek (MDV) en 

gallines. 

Als 1960s es va desenvolupar una vacuna 
imperfecta que reduïa els símptomes greus però no 

prevenia la replicació del virus. Això estenia el 
període de infecció i la potencial transmissió de 
cepes virulentes que d’altre manera haguessin 

estat eliminades per selecció natural.  

L’aparició de cepes virulentes en pocs 
anys va forçar el desenvolupament de 

noves vacunes imperfectes que encara van 
donar lloc a virus més virulents.

Geoghegan et al. 2018. The phylogenomics of evolving virus virulence. Nature Review Genetics 19: 756-769



Canviar contínuament perquè res no canviï – evolució de la virulència dels patògens

En el brot de l'Ebola (EBOV) de 2013-2016 també 
és va detectar un canvi adaptatiu del virus per 
infectar millor als humans i ser més virulent.

En qüestió de mesos el virus s’havia 
adaptat al seu nou hoste.

Geoghegan et al. 2018. The phylogenomics of evolving virus virulence. Nature Review Genetics 19: 756-769

Una mutació d’un sol aminoàcid en la 
glicoproteïna A82V millorava la capacitat d’entrar 
i infectar les cèl·lules humanes alhora que reduïa 

la seva capacitat d’infecció en els reservoris 
naturals: ratpenats.



Simular dinàmiques de la Reina Roja amb cartes

Reproduir l’oscil·lació de genotips de hostes i 
patògens al llarg del temps a partir de jocs de 

cartes

El patogen llogre infectar l’hoste quan el seu 
genotip coincideix amb el del hoste (+). Quan els 

genotips no coincideixen, l’hoste resisteix a la 
infecció (-) 

Gibson AK et al. 2015. The Red Queen’s Race: An Experimental Card Game to Teach Coevolution. Evolution: Education & Outreach 8: 10



Simular dinàmiques de la Reina Roja amb cartes

Baralla de 
cartes per 

l’hoste

Contar el nombre de genotips i la freqüència de 
cadascun d’ells a la població inicial

Gibson AK et al. 2015. The Red Queen’s Race: An Experimental Card Game to Teach Coevolution. Evolution: Education & Outreach 8: 10

Baralla de 
cartes pel 
patogen

12 cartes a l’atzar

4 1 2 5 3 2 6 1

0,33 0,08 0,16 0,41 0,25 0,16 0,5 0,08



Simular dinàmiques de la Reina Roja amb cartes

resisteix

Enfrontar les 12 cartes per veure quins “individus” 
són infectats i quins resisteixen.

Els hostes que són infectats són eliminats.

Els patògens que no aconsegueixen infectar també 
són descartats.

Gibson AK et al. 2015. The Red Queen’s Race: An Experimental Card Game to Teach Coevolution. Evolution: Education & Outreach 8: 10

resisteix infectainfecta



Simular dinàmiques de la Reina Roja amb cartes

Gibson AK et al. 2015. The Red Queen’s Race: An Experimental Card Game to Teach Coevolution. Evolution: Education & Outreach 8: 10

Els individus que han sobreviscut 
contribueixen a la següent generació: 

agafem una carta del mateix símbol de la 
resta de la baralla.

Si en les cartes restants no hi ha suficients 
del mateix símbol podem agafar una carta 
d’un altre símbol al atzar, simulant que hi 

hagut una mutació.



Simular dinàmiques de la Reina Roja amb cartes

Gibson AK et al. 2015. The Red Queen’s Race: An Experimental Card Game to Teach Coevolution. Evolution: Education & Outreach 8: 10

Un cop simulat la reproducció, hem de tornar les 
poblacions a un mida poblacional de 12 

individus com en el primer cas = capacitat de 
càrrega del ecosistema

Si tenim menys de 12 cartes, agafem cartes 
al atzar de la pila simulant que hi ha 
migració des de poblacions veïnes.

Menys de 12 cartes

Més de 12 cartes
Retirem al atzar el número de cartes que 

sigui necessari per arribar a tenir 12 cartes, 
simula la capacitat de càrrega del 

ecosistema i la deriva gènica.



Simular dinàmiques de la Reina Roja amb cartes

Apuntar la freqüència de 
genotips de la 2ª generació i 

tornar a jugar.  

Gibson AK et al. 2015. The Red Queen’s Race: An Experimental Card Game to Teach Coevolution. Evolution: Education & Outreach 8: 10

1ª generació 4 1 2 5 3 2 6 1

2ª generació

3ª generació

15ª generació

6 0 2 4 2 5 1 4

3 1 6 2 8 1 3 0

5 2 1 4 2 3 1 6

El procés es pot repetir fins 
arribar a la 15ª generació per 

tenir un nombre suficient 
d’oscil·lacions.



Simular dinàmiques de la Reina Roja amb cartes

Podem representar l’evolució temporal d’un 
mateix genotip per l’hoste i el patogen i veure 

l'alternança temporal esperada a la hipòtesis de 
la Reina Roja

Gibson AK et al. 2015. The Red Queen’s Race: An Experimental Card Game to Teach Coevolution. Evolution: Education & Outreach 8: 10



Simular dinàmiques de la Reina Roja amb cartes

Representar l’evolució 
temporal dels quatre 

genotips de l’hoste i el 
patogen, per les diferents 

poblacions.

Població = 2 estudiants (1 
hoste + 1 patogen)

Gibson AK et al. 2015. The Red Queen’s Race: An Experimental Card Game to Teach Coevolution. Evolution: Education & Outreach 8: 10



Simular dinàmiques de la Reina Roja amb cartes

Estimar la fluctuació temporal dels genotips 
en un sistema metapoblacional.

Gibson AK et al. 2015. The Red Queen’s Race: An Experimental Card Game to Teach Coevolution. Evolution: Education & Outreach 8: 10



Simular dinàmiques de la Reina Roja amb cartes

És l’evolució un procés lent? Quant temps (generacions) creus que ha de passar per 
començar a veure canvis adaptatius en les poblacions d’hostes i patògens?
> La coevolució és un procés ràpid 

Com podem determinar quin genotip és el que millor s’adapta a cada població? Com mesurar el canvi de
fitness d’un genotip al llarg del temps?
> Oscil·lacions al llarg del temps, el que està més adaptat en un moment donat deixa d’estar-ho amb el temps 

Els genotips rars es veuen afavorits per la selecció natural?
> En una relació hoste-patogen, l’avantatge dels genotips rars permet mantenir la diversitat 
genètica al llarg del temps

Testar l’avantatge d’un genotip rar en l’hoste. Es pot afegir una variant del joc en el qual 
l’hoste comença sense variació genètica, els nous genotips només entren a la població 
mitjançant a migració o la mutació. Es pot predir/observar com la seva freqüència 
augmenta ràpidament.



Simular dinàmiques de la Reina Roja/Vermella amb cartes

La Reina Roja i l’origen del sexe. 

La coevolució com a mecanisme diversificador.

Tots els mecanismes de coevolució poden ser descrits amb dinàmiques de la Reina Roja?
> Analitzar diferents interaccions entre espècies i les possibles adaptacions resultats en cada cas. Esperem 
oscil·lacions temporals en totes elles?



La coevolució com a mecanisme diversificador

Escape and radiate (escapa i radia) 

Escap: té lloc quan en una interacció (per exemple, entre un herbívor i la planta depredada u hoste), la 
carrera armamentista dona lloc a una nova adaptació (una toxina, per exemple) o una contra-adaptació (un 
enzim de destoxicació) que neutralitza a tots els enemics menys els més especialitzats.

Radiació: pot donar-se si l’escap adaptatiu accelera l’especiació a mesura que troben nous nínxols. Exemple 
l’associació entre les papallones nimfàlids (Nymphalidae) i les passifloràcies, els seus compostos químics 
han aconseguit que es lliurin de tots els herbívors generalistes coevolucionant amb les papallones (més de 
150 espècies associades). 



La coevolució com a mecanisme diversificador

Per què hi ha tantes espècies d’angiospermes i papallones?

Ehrlich & Raven van proposar fa 50 anys que la coevolució estava darrera la 
gran riquesa d’espècies de plantes i els seus herbívors, producte del “escap i 
radiació”, però les papallones van evolucionar uns 30-50 milions d’anys 
abans de la gran radiació d’angiospermes. Tenim proves de que la coevolució 
ha jugat algun paper?

El mecanisme de toxicitat de les Brassicàcies va aparèixer fa uns 
10 milions d’anys, i les anàlisis moleculars suggereixen que tot 
seguit va evolucionar un mecanisme de destoxificació en les 
papallones que s’alimenten d’aquestes espècies... Hi ha 
correlació entre l’evolució de la toxina i del destoxificant.

Wheat CW et al. 2007. The genetic basis of a plant–insect coevolutionary key innovation. 
PNAS 104: 20427-20431



La coevolució com a mecanisme diversificador

Coevolució diversificadora

Thompson al 1994 va proposar un escenari de diversificació diferent, en el 
qual l’especiació és producte de la coevolució quan una de les espècies 
controla el moviment de gamets de l’altre espècie: això passa en les relacions 
entre plantes i pol·linitzadors. 

Aquest mecanisme pot donar lloc a un tipus d’escalada de 
caràcters entre ambdues espècies que en presència d’aïllament 
geogràfic pot donar a la diferenciació de les poblacions.

Johnson SD, Anderson B. 2010. Coevolution Between Food-Rewarding Flowers and Their Pollinators. Evolution: Edication & Outreach 3: 32-39

Suchan T, Alvarez N. 2015. Fifty years after Ehrlich and Raven, is there support for plant–insect coevolution as a major driver of species diversification? 
Entomologia Experimentalis et Applicata 157: 98-112



La coevolució com a mecanisme diversificador

Coevolució diversificadora

Escalada de caràcters entre espècies.

Quin altre tipus d’interacció interespecífica penseu que pot tenir 
una evolució semblant?

Johnson SD, Anderson B. 2010. Coevolution Between Food-Rewarding Flowers and Their Pollinators. Evolution: Edication & Outreach 3: 32-39

Suchan T, Alvarez N. 2015. Fifty years after Ehrlich and Raven, is there support for plant–insect coevolution as a major driver of species diversification? 
Entomologia Experimentalis et Applicata 157: 98-112



Quines són les causes de la selecció natural?



Simulant un cas de coevolució amb cartes

Tatiana R. 2007. A simulation of coevolution using playing cards. The American Biology Teacher 69: 216-218
Hoasgstrom CW et al. 2019. A quantitative simulation of coevolution with mutation using playing cards. The American Biology Teacher 81: 127-132

Guepard Lleó Hiena tacada Licaó Lleopard



Simulant un cas de coevolució amb cartes

Hoasgstrom CW et al. 2019. A quantitative simulation of coevolution with mutation using playing cards. The American Biology Teacher 81: 127-132

10 depredadors 50 preses 60 cartes

cartes amb valors alts del 
rang:
3 – 7

que representen la 
velocitat de carrera dels 

animals



Simulant un cas de coevolució amb cartes

Hoasgstrom CW et al. 2019. A quantitative simulation of coevolution with mutation using playing cards. The American Biology Teacher 81: 127-132

Velocitat carrera

Arrancar la partida amb les 60 
cartes de partida.

Cada grup ha de calcular la 
mitjana i l’error estàndard de la 

velocitat de la seva població 

3

4

5

6

7

1

2

4

2

1

5

10

20

10

5

Mitjana ± ES 5 ± 0,4 5 ± 0,2

L’equip mescla les seves cartes i 
col·loca el seu grapat de cartes 
boca vall davant de l’altre grup 

(depredador o presa) 



Simulant un cas de coevolució amb cartes

Hoasgstrom CW et al. 2019. A quantitative simulation of coevolution with mutation using playing cards. The American Biology Teacher 81: 127-132

Es giren les 5 primeres cartes de 
les preses + la primera carta (1) 

dels depredadors 

4 4 Els resultats dels encontres 
depenen dels valors de velocitat 

de les cartes:

3

5

5

7

>
=

<



Simulant un cas de coevolució amb cartes

Hoasgstrom CW et al. 2019. A quantitative simulation of coevolution with mutation using playing cards. The American Biology Teacher 81: 127-132

Existeix una altre regla: per 
sobreviure, un depredador ha de 

superar en velocitat al menys a dues 
preses. En la jugada d’exemple, el 
depredador no contribuiria a la 

següent generació.

>
=

< 4 4

3

5

5

7



Simulant un cas de coevolució amb cartes

Hoasgstrom CW et al. 2019. A quantitative simulation of coevolution with mutation using playing cards. The American Biology Teacher 81: 127-132

Els equips retenen les cartes que han 
sobreviscut (depredadors i preses) 

després de la primera jugada. Aquests 
individus són els sobreviuen i 

contribueixen a la següent generació.

Considerem que tots els individus 
contribueixen per igual a la següent 

generació: reconstruïm les poblacions 
amb la mateixa capacitat de càrrega 

original (50 preses + 10 depredadors) 
amb nous individus.

Calculem la nova mitjana i error 
estàndard de la segona generació de 

les poblacions. 

Velocitat carrera

3

4

5

6

7

1

2

4

2

1

Mitjana ± ES
5 ±
0,4

0

1

1

2

1

-

0

2

2

4

2

5,6 ±
0,34

1ª 
generació Sobreviuen

2ª 
generació



Simulant un cas de coevolució amb cartes

Hoasgstrom CW et al. 2019. A quantitative simulation of coevolution with mutation using playing cards. The American Biology Teacher 81: 127-132

Amb les cartes de la segona 
generació, tornem a barrejar 
les cartes de cada població i 
repetim la jugada anterior 

per generar una tercera 
generació d’individus. 

Generació Depredador X Depreda
dor ES

Presa X Presa 
SE

1ª 5.0 0,37 5.0 0,16

2ª 5,6 0,34 5,4 0,14

3ª 6,4 0,16 5,8 0,12

4.8

5.3

5.8

6.3

6.8

1ª generació 2ª generació 3ª generació

Evolució de la velocitat

Depredador Presa



Simulant un cas de coevolució amb cartes

A la tercera generació “introduïm” 
una mutació beneficiosa entre les 

preses. La mutació suposa la 
generació d’un individuo amb una 
velocitat 1 valor per sobre del valor 

més alt de la població. 

Generació Depredador X Depreda
dor ES

Presa X Presa 
SE

1ª 5.0 0,37 5.0 0,16

2ª 5,6 0,34 5,4 0,14

3ª 6,4 0,16 5,8 0,12

3ª mutació 6,4 0,16 5,9 0,13

4ª 6,6 0,16 6,7 0,08

5ª 7 0,0 7,1 0,03

4.8

5.3

5.8

6.3

6.8

7.3

1ª generació 2ª generació 3ª generació 3ª mutació 4ª generació 5ª generació

Evolució de la velocitat

Depredador Presa

Es retira al atzar un individu 
i es substitueix per una carta 

amb un valor un punt 
superior al màxim: per 

exemple, si el màxim és un 7, 
s’afegeix una carta amb un 8



Simulant un cas de coevolució amb cartes

Hoasgstrom CW et al. 2019. A quantitative simulation of coevolution with mutation using playing cards. The American Biology Teacher 81: 127-132

Mitjana de la velocitat de la població

μ =
𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + … + 𝑥𝑥𝑛𝑛

𝑁𝑁

Desviació estàndard

𝜎𝜎 =
∑(𝑋𝑋 − 𝜇𝜇)2

𝑁𝑁

Error estàndard

𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝜎𝜎
𝑛𝑛

Freqüències de les cartes en cada 
generació (freqüència del “al·lels” 

presents a la població). Això ajuda a 
entendre millor com funciona la 

selecció natural



Simulant un cas de coevolució amb cartes

Tatiana R. 2007. A simulation of coevolution using playing cards. The American Biology Teacher 69: 216-218
Hoasgstrom CW et al. 2019. A quantitative simulation of coevolution with mutation using playing cards. The American Biology Teacher 81: 127-132



Coevolució en els humans?
Domesticació com un procés de coevolució?

La nostra espècie té 300.000 anys, abans va haver-hi els neandertals i els denisovans amb una capacitat cognitiva 
semblant... Per què la domesticació no va aparèixer fins fa 20.000 anys, 10.000 per la majoria d’espècies?



Domesticació del gos

Hohle Fels, Alemanya. 40.000 

– 35.000 anysCova Goyet , 

Bèlgica. 36.000 

anys

Cova Razboininchya. 

Muntanyes Altai 33.500 

anys
Kostyonki-

Borshchyovo, 

Rusia. 33.500-

26.500 anys

Predmostí, 

República 

Checa, 26.000 

anys

Cova 

Chauvet, 

França. 

26.000 anys

Ulakhan Sular, 

Rusia. 17.200 anysEliseevichi, Rusia. 

17.000 anys



Domesticació del gos
Aquesta mandíbula de fa 14.700 anys és la resta més antiga de gos 
acceptada 



Domesticació del gos
Llop 
gris

Canis
lupus

Guineu 
roja, 
rabosaVulpes
vulpes

Coiot

Canis
latrans

Xacal

Canis
aureus

Licaó

Lycaon
pictus



Domesticació del gos

Llop etíop (Canis simensis)

Xacal comú (Canis aureus)

Llop africà (Canis lupaster)

Coiot (Canis latrans)

Llop gris (Canis lupus)

Gos (Canis familiaris)

2,5 M

1,8 M

900.000

800.000

40.000



«Si jo diria que he estat a sota 
d’aquest arbre tota l’estona! Tot és 
el mateix d’abans!»
«Naturalment», féu la Reina: «Què 
pretenies, tu?» 
«Mira, a casa nostra», féu Alícia, 
encara panteixant una mica, 
«sempre vas a raure a algun altre 
lloc si has corregut una bona estona, 
com hem fet nosaltres.»

«Deu ser un país molt lent de 
mena», féu la Reina. «Ben al 
contrari, ací cal córrer tot el que 
pugues per poder restar al mateix 
lloc. Ah! I si vols anar-hi a algun 
altre, de lloc, cal que córregues
almenys el doble de ràpid del que 
hem corregut ara!»

Hipòtesis de la reina roja

Lewis Carroll, A través del mirall

Van Valen L. 1973A new evolutionary
law. Evol. Theory 1, 1–30.
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