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14. Les extincions poden ser selectives 
Ignacio Ribera

Totes les espècies acaben extingint-se. N’hi ha que duren centenars de 
milers d’anys, i d’altres, desenes de milions d’anys, però més aviat o 
més tard l’extinció sembla inevitable. Però ¿les extincions poden ser se-
lectives? Ho poden ser en dos sentits. Mentre les espècies puguin ser 
considerades com a individus, es pot parlar de selecció natural a nivell 
d’espècie (vegeu l’article 15), però també pot haver-hi extincions selec-
tives si el motiu de l’extinció no és aleatori, encara que això no impliqui 
necessàriament un procés de selecció natural. Per exemple, una espècie 
rara pot sofrir variacions normals en el nombre d’individus, però aleatò-
riament sobrepassar un llindar de viabilitat i extingir-se. Es podria parlar 
d’extinció no selectiva. Però si la raresa és una propietat associada a 
l’espècie, podria haver-hi selecció —les espècies rares solen tenir vida 
curta. De la mateixa manera, l’impacte d’un gros asteroide podria causar 
la destrucció d’una illa, i extingir de manera immediata i no selectiva un 
gran nombre d’espècies. Però també és possible que les espècies peti-
tes, o les que tinguin una pell mes gruixuda, o les que aguantin més els 
rajos ultraviolats sobrevisquin millor —seria una extinció selectiva però 
no sotmesa a selecció natural.

Se sol fer la distinció entre extinció “normal” i “massiva”, encara 
que la frontera entre les dues no està sempre bé definida. Es po-
dria parlar d’extinció massiva quan es trenca el vincle entre la su-
pervivència i el grau d’adaptació, de manera que les espècies que 
sobreviuen ho fan pel fet de posseir característiques sorgides per 
altres causes, però que, per una sèrie de circumstàncies impredic-
tibles, els permeten sobreviure. Si l’evolució fos fonamentalment 
gradual (vegeu l’article 24), es podria dir que algunes espècies més 
que extingir-se es transformen, o evolucionen en unes altres de 
manera imperceptible. Els límits de l’extinció no estarien clars, i no 
ho estarien tampoc els límits entre espècies: ¿en quin moment una 
generació que pertany a una espècie dóna lloc a individus que són 
d’una altra? ¿Pot haver-hi individus que no pertanyin a cap espècie, 
o que pertanyin a dues alhora?

 
El paleontòleg Jack Sepkoski va ser un dels 
primers a compilar un registre de la diversi-
tat de la vida en el Fanerozoic, i es va adonar 
de les diferències entre l’extinció “normal” i 
els episodis d’extinció massiva.

En la gran extinció del final del Cretaci van 
desaparèixer els dinosaures, però van so-
breviure molts altres grups d’espècies (com 
ara l’escarabat de cuina). És possible que 
la supervivència no fos aleatòria, però les 
característiques que van evitar que una 
espècie s’extingís no van sorgir com una 
adaptació a la caiguda de meteorits, sinó 
per altres causes no relacionades.
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