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INTRODUCCIÓ



  

L'evolució biològica  és el procés de 

transformació de les espècies al llarg del 

temps.

Per a que es produeixi aquest procés de 

canvi, dins de les espècies hi ha d'haver 

variabilitat genètica.



  

Les forces que influeixen en la variabilitat 

genètica de les poblacions i, per tant, en 

l'evolució són:
● La selecció natural.
● La deriva genètica.
● Les mutacions.
● Les migracions.



  

Les mutacions i les migracions introdueixen 

nous al·lels en les poblacions (augmenten la 

variabilitat genètica) mentre que la selecció 

natural i la deriva genètica eliminen al·lels de 

les poblacions (disminueixen la variabilitat 

genètica).



  

LA SELECCIÓ NATURAL



  

La selecció natural  es defineix com la 

reproducció diferencial d'unes variants 

genètiques respecte a unes altres.

La selecció natural és la principal causa de 

l'origen de les espècies i de l'adaptació de les 

espècies al medi on viuen.



  

Com actua la selecció natural?

En una població no tots els individus són 

iguals: hi ha diferents variants genètiques per 

a una determinada característica.

Aquestes variants genètiques donaran lloc a 

fenotips diferents.



  

Alguns d'aquests fenotips resultaran millor 

adaptats al medi que uns altres.

Els individus amb el fenotip avantatjós 

sobreviuran i es reproduiran més que els 

altres, de manera que tindran més 

descendència.



  

Al tenir més descendència els individus amb el 

fenotip avantatjós, a la següent generació hi 

haurà més individus amb aquest fenotip.

La selecció natural tendeix a disminuir la 

variabilitat genètica de les poblacions, ja que 

afavoreix els al·lels avantatjosos i elimina els 

al·lels perjudicials.



  

Exemple de selecció natural

Una població de foques que viu a l'àrtic 

presenta dues varietats: individus amb el pèl 

de color marró i individus amb el pèl de color 

blanc. Aquesta diferència de color del pèl ve 

determinada per dos al·lels del mateix gen: 

una al·lel determina que el pèl sigui blanc i un 

altre al·lel determina que el pèl sigui marró.



  

En aquell ambient, els individus de color blanc 

es poden camuflar millor que els altres. Els 

depredadors caçaran més individus de color 

marró que individus de color blanc.

Els individus de color blanc, per tant, tindran 

més possibilitats de sobreviure i de tenir 

descendència.



  

A la següent generació es transmetran més 

al·lels que determinin pel color blanc del pèl 

que al·lels que determinin pel color marró.

Així, a cada generació, hi haurà més individus 

de color blanc i menys individus de color 

marró.



  

LA DERIVA GENÈTICA



  

La deriva genètica  és la variació a l'atzar de 

les freqüencies dels diferents al·lels d'una 

població d'una generació a una altra.



  

La gran majoria dels éssers vius són diploides, 

és a dir, que tenen dos al·lels per a cada gen.

Quan es formen els gàmetes, cada gàmeta 

només té un al·lel.

El fet que un gàmeta determinat tingui un al·lel 

i no l'altre, depèn exclusivament de l'atzar.



  

A cada generació esperarem una fluctuació a 

l'atzar de les freqüències dels al·lels de la 

població.

Si en algun moment un dels al·lels no es 

transmet a la generació següent, s'haurà 

perdut per sempre.



  

La deriva genètica tendeix a disminuir la 

variabilitat genètica de les poblacions, ja que 

moltes vegades determina l'eliminació d'al·lels 

de les poblacions.



  

LES MUTACIONS



  

Les mutacions  són canvis estables en el 

material genètic d'un individu.

Si la mutació es produeix en un gàmeta, és 

possible que passi a la següent generació i 

s'estengui per la població.



  

Les mutacions són la matèria primera de 

l'evolució, ja que actuen creant nous al·lels 

sobre els que pot actuar la selecció natural.

Així, doncs, les mutacions tendeixen a 

augmentar la variabilitat genètica de les 

poblacions.



  

Des del punt de vista evolutiu, hi ha tres tipus 

de mutacions: perjudicials, favorables  i 

neutres.

Les mutacions perjudicials  confereixen un 

desavantatge per a la supervivèmcia de 

l'individu que les porta. Aquest tipus de 

mutacions tendeixen a ser eliminades per la 

selecció natural.



  

Les mutacions favorables  confereixen un 

avantatge per a la supervivèmcia de l'individu 

que les porta. Aquest tipus de mutacions 

tendeixen a ser afavorides per la selecció 

natural.

Les mutacions neutres  no confereixen cap 

avantatge ni cap desavantage, i la selecció 

natural no actua sobre elles



  

LES MIGRACIONS



  

Les migracions són els desplaçaments que fan 

alguns individus des del seu lloc d'origen fins a 

una altra destinació.

A l'arribar nous individus a una població, les 

freqüències d'al·lels d'aquella població 

canviaran. A més, els individus immigrants 

poden ser portadors d'al·lels que no existeixen 

en la població que els acull.



  

Les migracions tendeixen a augmentar la 

variabilitat genètica de les poblacions, ja que 

poden ser la causa de l'aparició de nous 

al·lels.
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