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                INVESTIGANT PARENTIUS EVOLUTIUS AMB ONEZOOM 
 
 
El lloc web http://www.onezoom.org/  és un mapa interactiu de les relacions evolutives entre les 
espècies. Cada fulla de l'arbre representa una espècie i les branques mostren com estan 
connectades a través de l'evolució. 
 
Les dades utilitzades per a construir l'arbre principal en aquest lloc provenen d'una mescla de fonts 
fetes a mà, però depenen en gran manera del projecte Open Tree of Life. 
 
En seleccionar la imatge principal, o fent clic en aquest enllaç, es mostra l'arbre de la vida. 
OneZoom es basa en una "columna vertebral" a mesura, originalment enfocada en espècies de 
vertebrats, però que es va anar estenent fins a abastar totes les arqueges i eucariotes. 

 
 

 
 
En la imatge s'indiquen les principals característiques del 

visor que anirem utilitzant. Per exemple, en seleccionar en 

principals grups “Human”, onezoom amplia per a donar 

información de l'espècie humana, una vegada en ella en 

el menú podem seleccionar Antecessor comú (^) el que 

ens mostra la següent imatge: 

 

En seleccionar en el node, ens resumeix la informació de 

l'antecessor comú i de les 3 espècies representades.

https://www.onezoom.org/life.html/%40%3D304358#x1404%2Cy594%2Cw0.3443
https://www.onezoom.org/data_sources.html
http://www.opentreeoflife.org/
https://www.onezoom.org/life.html/%40%3D304358#x1404%2Cy594%2Cw0.3443
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 Les espècies s'han integrat en aquesta columna vertebral utilitzant 

una gran quantitat d'estudis de diverses entitats i organismes, en 

un intent ambiciós d'unificar els estudis científics en un arbre 

evolutiu integral de totes les espècies conegudes de vida en la 

terra. Això proporciona una cobertura integral d'aproximadament 

2.1 milions d'espècies. 

 

Per a major precisió i per a proporcionar algunes dates de 

divergència, el lloc *OneZoom es basa en els estudis addicionals 

que s'enumeren en la pàgina web per a les àrees específiques de 

l'arbre de la vida. 

 

Pot accedir-se a això en la icona d'informació, seleccionant Data Sources (assenyalat en la 

imatge).  

 

En general, es navega usant el scroll del ratolí, o fent clic en les imatges. Quan apareix una 

espècie concreta, en seleccionar-la amb el ratolí ofereix una informació completa sobre aquesta. 

 
 

Pots visualitzar un vídeo on s'explica el funcionament de Onezoom ací. 

 

Centrem-nos en una espècie, Okapi. S'assembla més a les zebres o a les girafes? Esbrinarem quin 

és el seu parent viu més pròxim. 

 

En Onezoom buscar “*Okapi” en icona de cerca, ens apareixerà en el centre de la pantalla. 

Disminuir el zoom i veure quin parent pròxim és més pròxim. Ara continuar disminuint i veure a 

quina distància evolutiva està en ancestre comú amb els cavalls i zebres. Veurem que l’okapi està 

situat prop de les girafes, i que els cavalls i zebres estan en un grup més separat; l'ancestre comú a 

cavalls és d'uns 72 m.a. en canvi l'ancestre comú amb girafes és de fa 6,48 m.a.

https://youtu.be/UeSDpVbj4nA
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Encara que l'ancestre comú se situa fa uns 72 m.a., el grup taxonòmic el trobem com 
Cetartiodactyla fa 54,6 m.a. 
 
Pots intentar, utilitzant la pàgina web (com en l'exemple anterior o mitjançant captures de pantalla), 
respondre a aquestes qüestions: 
 
• Quins grups d'animals estan més emparentats amb les foques? (Phocidae) 
• I amb els dofins i les balenes? (Dolphin) 
• Quina antiguitat tindria l'ancestre comú de tots dos? 
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