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•rema 4. 

Concepte d'especie. Especiació. Concepte de Tipus. Jerarquía taxonomica. 
Escales de classificació. 

CONCEPTE D'ESPEClE 

Fins ara ja hem utilitzat múltiples vegades el terme d'especie, perb 
sempre hem assumit que ja es tenia un coneixement intuitiu d'aquest 
concepte, que no és gens facil de definir i que sempre ha presentat 
aspectes polemics. 

Les especies són les unitats basiques dels éssers vius, que conformen la 
diversitat de la naturalesa. 

Els primers autors que definiren l'especie ho feren amb una concepció 
estatica, fixista, immutable (Ray, Linneus, Cuvier, Buffon), segons la 
qual les especies varen ser creades tal coro les veiem actualment. Ray va 
ser modern al tenir en compte el concepte de "filiació" que unia a tots 
els individus de la mateixa especie. En el seu cas, "filiació" té un 
sentit literal (coro les famílies humanes). 

Amb l'acceptació del fenomen evolutiu, for9osament l'especie va haver de 
definir-se de manera dinamica, perque unes deriven de les altres, 
modificant-se al llarg del temps. Podem formular tres conceptes 
d 1 especie: 

Concepte tipologic o morfologic (morfoespecie) 

És el més ha perdurat al llarg dels temps, i encara té plena 
vigencia sobre tot entre els invertebrats. Considera l'especie coro 
el conjunt d'organismes que comparteixen una serie de caracters 
comuns, generalment de tipus morfologic. Se 1 n defineix un model o 
patró, que serveix pera poder determinar per comparació si un altre 
individu hi pertany o no. Aquest patró s'anomena l'especie tipus. 
Indirectament, es dóna per suposat que si un grup d 1 indi vidus 
presenten trets comuns diferents d 1 al tres grups d' indi vidus, és 
perque tenen un patrimoni genetic comú, una ascendencia única, i que 
per tant tenen una filogenia comuna. 

L'inconvenient d 1 aquesta definició és que no contempla la 
variabilitat natural dels individus d'una mateixa especie. 
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concepte biologic o reproductiu (bioespecie) 

sugeix amb el neodarw.in.isme, .i el proposat per Mayr. 

La b.ioespec.ie engloba grups de poblacions naturals .interfecundes 
entre sí .i reproduct.ivament aillades d'altres grups de poblac.ions 
de la mate.ixa categor.ia. Aquest concepte no es pot aplicar en cas 
que manqui reproducc.ió sexual, .i té un valor s.incron.ic, jaque esta 
definit en un moment de temps determinat (el matís ve pels 
antecessors de la mateixa especie, amb els quals probablement els 
individus actuals no s'hi podrien reprodu.ir). 

Els principals punts de confl.icte d'aquesta definic.ió són, per una 
banda, els casos d'especies de reproducció assexual (molts 
protozous, p.e.), i també el fet que l'espec.ie té una dimensió 
temportal i espa.ial, que fan difícil a vegades delimitar l'abast 
d'una especie. 

Concepte evolut.iu 

És un concepte complementari de l'anterior, i va ser postulat per 
Simpson. Intenta donar una dimens.ió temporal al concepte de 
bioespecie (des de quan fins a quan existeix una especie). El 
problema que presenta és que la connex1o temporal s 1 estableix 
for9osament per lligams morfologics, assumint el principi que les 
diferencies entre indi vidus de la mateixa especie pertanyents a 
temps diferents són com a mínim tan grans com les diferencies enter 
dues especies diferents actuals. 

concepte filogenetic 

La definició més recent d'especie és la de Wiley, segons la qual 
!'especie evolutiva és una única línia d epoblacions unides per 
relacions d'antecessor-descendent, que mantenen la seva identitat 
respecte d'altres línies de poblacions, i que té les seves propies 
tendencies evolutives i el seu propi destí evolutiu. A més, els 
integrants de !'especie té trets diagnostics que permeten 
diferenciar-los dels integrants d'altres especies. 

Aquesta definició estalvia problemes en els casos en que !'especie 
es reprodueix assexualment, cosa que queda va al descobert en el 
concepte biologic d'especie. 
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CONCEP~'E D' ESPECIACIO 

L' especiació és un procés microevolutiu que desemboca en l 'aparició 
d'especies. Compren dues fases: 

- l'aparició de noves especies 
- el manteniment de la identitat de les ja existents 

La base d 'aparició de noves especies consistgeix en aconseguir que 
individus inicialmente .integrants de la mateixa població, i per tant amb 
el mateix patrimoni genetic, que tenia la capac.itat de reproduir-se entre 
si, perden aquesta capacitat 
La base d'aparició de noves especies és la imposibilitat de reproducc.ió 
fecunda entre els individus (aillament reproductor). 

L'aparició d'especies pot succe.ir de dues maneres: 

1) Especiació al.lopatrida (=espec.iació geografica) 

S'inicia quan una població especifica queda divida en dues o més 
subpoblacions. Aixo pot acorrer de dues maneres: 

1.1.) Especiació v.icar.iant 

Una barrera fisica (rius, muntanyes), un canvi climatic o un esdeveniment 
geologic fragmenten 1 'habi tat d' una especie. Aquestes barre res impideixen 
el flux genetic entre les dues subpoblacions. Aquests, pels motius que 
siguin (diferent pressió selectiva, atzar, etc.), poden acumular 
diferencies genetiques prou grans perque esdevingui impossible la 
interfecunditat entre elles. 

Els fenomens climatics o geologics que inicien la vicariancia afecten a 
més d'una especie, i per tant el fenomen s'observa en múltiples especies 
properes geograficament o ecolog.icament. . , ..L< •. , ~v' t~ ,k1 M¡,.ic1 v~'<>vV> 

; ... ~·<"v'"..._.. 1' ~.;_.~.,c,~l;·, ..._; <A.•J... K', 1 J>k' h<<At 
En especies d'amplia distribució/és freqüent que algunes de les seves 

0:\IIClpoblacions difereixin en alguns caracters, constituint races de la 
GAP mateixa especie. Inclús a vegades les poblacions molt allunyades 

geograficament no es poden creuar entre si de manera fecunda, encara que 
se segueixen considerant de la mateixa especie perque són interfecundes 
de manera indirecta i transitiva. fZ:{.. •. (20\V\.Q. t('r'-R_U/'J!... ~ cÁ.fi.. 

C.OA.o.. ~ "\IV\ c. t-L..ov\ ~ 
Si les difernemcies genetiques poblacionals són mol t grans, pero no 
suf icients per a impedir 1' interreproducció, parlem de subespecies. 
L'aparició de barreres geografiques entre subespecies pot afavorir 
l'aparició d'una nova especie, tal com succeeix en illes, llacs, deserts. 

~ ~~~ ~" ~~~·t',.~~~-~~ 
P·~. ~ poUQ<l~ i :~~~~ ~ 



1.2.) Especiació per efecte fundador 

Un petit grup de la població original efectua una migrac1o. El patrimoni 
genetic que s'emporten no és un fidel reflex del que hi havia en la 
població mare~ 1 i per atzar s 'hi acumulen alguns al.lels de manera 
diferencial. Aixo desemboca en una subpoblació diferent que acaba sent 
incompatible amb la població de partida. En el cas extrem, la població 
fundadora pot consistir en una sola femella fecundada. 1>~"""'k1'k: ~-- ,v,H,,cv<>,Í 

2) Especiació simpatrida 

En ocasions no cal que les poblacions origen de les noves especies es 
trobin separades en l'espai. Una causa d'especiació simpatrida seria la 
poliploidia. Una altra l'especialització a nivell de nínxols ecologics 
de dues poblacions de la mateixa especie, que en ignorar-se per falta 
d'interacció arribin a acumular diferencies genetiques prou grans per a 
esdevenir esterils entre sí. L'especiació simpatrida es pot valdre de 
factors ecologics, comportamentals, etc., sorgits per atzar al sí d'una 
població. 

Els mecanismes que asseguren l'aillament reproductor s'agrupen en dues 
categories: mecanismes prezigotics (que impideixen la fecundació) i 
mecanismes postzigotics (que impideixen el desenvolupament 1 el creixement 
o la fertilitat del descendent). 

1) Mecanismes prezigotics: 

1.1.) Aillament geografic: hi ha barreres físiques que impideixen 
el retrobament dels individus de les dues poblacions 

1.2.) Aillament ecologic: dins de la mateixa area 1 les dues 
poblacions poden ocupar nínxols diferents 1 i per tant coincidir mol t 
poc a pesar d' estar mol t properes. 1. ~ c-0-. ~ l2o 11\0-. :vp · 

1.3.) Aillament temporal: 
d'aparellement i fertilitat. 

discrepancies en les epoques 

1. 4.) Aillament etologic: diferencies en les parades nupcials, 
senyals de comunicació 1 etc. t\.r..l"'- \/'eA !Y\ U> lA.. o( \'\ ~ -l~7-- ~ 

1. 5.) Incompatibili tat mecanica: no encaix dels organs sexuals entre 
els sexes contraris de les dues poblacions 

1.6.) Incompatibilitat gametica: fluids 
genital femení. r. Q_ ~ ~ ~ 
0.. (A.Q ~ \!V'9--c \AJO 1 ' \, ' -F V\~ /'VV'--C--\NV'\ rv VJ 

espermicides al 

o-CM9~ 

tracte 

~ 
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2) Mecanismes postzigotics 

2.1.) Inviabilitat dels híbrids: dificultats en el desenvolupament, 
debilitat, poca supervivencia. Co-.~ Y-- o V(~\a... _. ~~~ 0 

¡vo ~' ~i)\1) 
2. 2. ) Esterilitat dels híbrids: els híbrids no deixen descendencia. 

A Y< X :evz¡o--_ -----} M vl().__ 

Resumint, sigui quin sigui el procés d'especiació, comen9a per que de 
manera artificial hi ha una part de la població que no pot reproduir-se 
amb una altra part de la població. Aixo interromp el flux genetic entre 
les dues subpoblacions, les quals van acumulant en successives 
generacions diferencies genetiques entre elles tals, que un cop tornades 
a posar en contacte, actúen alguns dels mecanismes tot just esmentats que 
impideixen que es creuin de nou. 

JERARQUIA TAXONÓMICA I CONCEPTE DE TIPUS 

Haviem parlat que una de les herencies de Carl von Linné és la 
nomenclatura binomila. L'altra és el sistema de jerarquies taxonomiques. 

La jerarquia linneana ordena els sers vius en una serie ascendent de 
grups de complexitat creixent. Les principals categories taxonomiques 
linneanes són Regne, Tipus, Classe, Ordre, Família, Genere i Especie. 
Actualment se n'han incorporat d'altres intermitges (subclasse, 
superfamília, supespecie). 

El sistema jerarquic linnea va ser aprofitat per Darwin, que li va donar 
un sentit evolutiu que Linné no aplicava. En efecte, si dos taxons són 
propers (p.e., dues famílies d'un mateix Ordre, o dues classes del mateix 
Tipus), és perque s'assemblen entre sí (tenen homologies), i per tant 
comparteixen un avantpassat comú. 

De totes aquestes categories, la que queda més clarament definida és la 
de Tipus: conjunt de formes organiques que comparteixen un mateix origen 
i presenten un mateix pla d'organització. Per tant, el Tipus o Phylum 
engloba indi vidus amb una mateixa ascendencia, una mateixa historia 
filogenetica. Aixo ens permet dir que el Tipus és monofiletic, i tirant 
enrera en el temps només podriem trobar un grup antecessor en el seu 
origen. 

Hi ha Tipus controvertits, pe que 
els caracteri tza no ha apare ut 
radiació adaptativa, ha donat t 
en el Tipus, sinó que aquest pl d 
ocasions diferents, a partir 

osa que el pla d'organització que 
un sol grup ancestral que, per 

els membres que actualment englobem 
rganització es va generar en diverses 

ssors diferents. Per tant, en aquest 
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el Tipus o Phylum engloba ind'vid amb una mateixa ascendencia, 
una mateixa histbria filogene : a. Aixb ens permet dir que el 
l'ipus és monofiletic, i tiran nrera en el temps només podriem 
trabar un grup antecessor e el eu origen. 

Hi ha Tipus controvertits, perque se suposa que el pla 
d'organització que els caracteritza no ha aparegut en un sol grup 
ancestral que, per radiació adaptativa, ha donat tots els membres 
que actualment englobem en el Tipus, sinó que aquest pla 
d'organització es va generar en diverses ocasions diferents, a 
partir d'antecessors diferents. Per tant, en aquest cas el Tipus 
no és tal, sinó que s'hauria de desmembrar en tants Tipus coro 
calguessin perque cadascún fos monofiletic (Ex.: artrbpodes). 

Al llarg de l'assignatura anirem veien la diversitat d'animals 
que hi ha, perb veurem que no van cadascún pel seu cantó, sinó 
que tots s'aconformen a uns pocs patrons o plans d'organització 
comuns. Els animals que comparteixen un mateix pla d'organització 
configuren un Tipus o Phylum. El Regne Animal inclou una 
treintena de •ripus o Phyla. Aquest escas nombre de grans grups 
es pot explicar per dues causes: origen comú a partir d 'uns 
mateixos antecessors, i ventall redu.it de possibilitat a l'hora 
de resoldre satisfactbriament les funcions vitals (no hi ha massa 
maneres de fer una mateixa cosa) tal coro les condiciona el 
planeta Terra. Dins les possiblitats de la ciencia actual només 
l 'evo lució pot donar una explicació satisfactbria a aquesta 
observació (multitud de formes, perb totes elles poden agrupar-se 
en uns pocs plans d'organització), i per tant tota la Zoologia 
s'ha de desenvolupar amb aquest punt de mira evolutiu. 

Els Phyla s'estableixen tenint en compte els següents criteris: 
simetria, nivells d'organització, desenvolupament embrionari i 
cavitats del cos. 

ESCOLES DE CLASSIFICACIÓ 

Ja vam veure en el tema anterior que significava classificar: 
ordenar un con junt formant grups d' acord amb una determinat 
criteri. Varem comentar també l'ús dels criteris evolutius: 
agrupar aquells animals que presenten homologies, que 
constituiren la base de la classificació establerta per Darwin, 
i que es coneix amb el nom de sistematica evolutiva o bé 
classificació natural, la més tradicional. Sobre aquest sistema 
de classificació no ens estendrem més. 

Escola cladista 

Genera sistematica filogenetica, cladisme o cladistica (Hennig, 
1950). 

Per entendre el metode de l'escola cladistica, hem de fer algunes 
definicions: 

Apomorfia = caracter cenogenetic (d'aparició recent) = caracter 
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derivat d'un antecessor recent 

Plesiomorfia - caracter palingen~tic (d'aparició antiga) 
caracter primitiu o ancestral 

A l'estudiar un conjunt d'animals, el cladisme es preocupa de 
detectar les homologies, observar la seva polaritat (és a dir, 
deduir els estats apomorfics o plesiomorfics del caracter) i 
construir el cladograma d'acord amb les sinapomorfies: caracter 
compartits derivats d'un antecessor recent. 

L'ús d'aquests sinapomorfies defineix, sense ambigüitats, grups 
monofil~tics. No serveixen les sinapomorfies compartidas per tots 
els membres del grup, perqu~ no permeten separar grups, ni les 
sinapomorfies propias d'un individu en particular del grup. Per 
la seva propia ess~ncia, les apomorfies tenen valor filogen~tic 
(són caracter heredats d'un antecessor comú, i per tant 
estableixen relacions d'antecessor-descendent entre els membres 
integrants del cladograma). 

Per a detectar la polaritat d'una caracter, el cladisme pot 
utilitzar diferents sistemas, pero els més fiables són: estudi 
del grup extern (un que sapiguem amb seguretat que és 
representant de l'estat primitiu), l'ús de l'embriologia i l'ús 
dels fossils. 

El cladograma resultant no és altra cosa que el model de les 
sinapomorfies estudiadas. Quan al considerar diferents 
sinapomorfies entre els membres d'un grup, els cladogrames ens 
queden ordenats de la mateixa manera, els clades resultants tenen 
més forc,::a i validesa. 

El clade engloba el conjunt d'organismes que tenen un antecessor 
comú. Cada "nus" indica l'aparició d'una sinapomorfia. Un clade 
definit correctament ha de contenir el nus i tots els seus 
descendents 

Alerta, el cladograma, encara que té una semblanc,::a amb el arbres 
filogen~tics, no és equivalent, perque les branques del 
cladograma no ten en perqu~ representar la veri table historia 
evolutiva del grup. A l'arbre filogenetic, les branques es 
corresponene amb llinatges reals que varen existir. 

Com a resultat, el cladograma ofereix grups germans, que en 
principi haurien de tenir la mateixa categoria taxonomica. Una 
da les pegues del cladisme és que interpreta l'evolució sempre 
com un fenomen dicotomic, quan poden ha ver ocorregut al tres 
processos: 

¡,; e d e. 
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La gestió dels cladogrames es fa amb ordinador: de 10 taxons o 
clades, es poden obtenir 280.000.000 cladogrames. 

Com en el cas de la taxonomia classica, el cladisme pateix al 
moment de definir quins són els caracters primitius i quins els 
derivats, i per tant. assegurar-se que el sentit de la derivació 
és la correcta. 

Algunes de les diferencies amb la classificació ortodoxa o 
tradicional "evolutiva" són: 

1) En la classificació ortodoxa s•utilitzen les apomorfies, perb 
també les plesiomorfies. 

2) Els grups es defineixen segons una genealogia comuna, perO 
també es té en compte el grau de diferencia entre els grups 
resultants 

3) La definició dels caracters a considerar té quelcom de 
subjectiu; no tots els caracters tenen el mateix pes (uns tenen 
més consideració que d 'al tres); i també compten el nombre de 
diferencies. Per tant, les classificacions resultants presenten 
ambigüitats. 

4) A efectes practics, la taxonomía classica compara les 
morfologies dels animals. Les semblances observades poden ser 
fruit de les homologies, perb sovint els estudis no deixen de 
tenir en compte els paral.lelismes, les convergencies. 

Escola fenetica (=taxonomía numerica) 

Per últim, el feneticisme o taxonomia numerica ha tingut certa 
importancia. Ara esta molt poc considerat, ja que no tenia en 
compte homologies, sinó simplement el nombre de caracter comuns, 
tots amb el mateix pes. 

Els feneticistes, com indica el seu nom, es basen en el 
fenotipus. Consideren que no és possible establir la filogenia 
dels individus, per manca de dades. L'únic possible és comparar
los en funció d'una llista de caracters el més extensa possible. 
Quans més d 'aquests caracters tinguin en comú, més a prop 
estaran. Igual que en el cas del cladisme, tots els caracters 
tenen el mateix pes. 

Ara bé, encara que no pretén establir una relació evolutiva entre 
els organismes, els feneticistes assumeixen que un gran nombre 
de caracters similars sera fruit, no de la casualitat, sinó de 
que comparteixen un patrimoni genetic comú. Per tant, de manera 
indirecta donen als seus fenogrames un cert valor evolutiu. 

Aquesta escola va tenir molta vigencia els anys 60, perb a partir 
dels 70 ha anat de baixa. 
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