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ABSTRACT 

 

Genetic connectivity is defined as the relation between populations and for marine organism it 

had been traditionally thought that it was only limited by distance. However, recent studies 

have proved that oceanographic discontinuities can play a role as barriers reducing the genetic 

flow between populations. In the present research, we carried out a spatial and temporal 

genetic differentiation analysis using seven populations of the marine crab Liocarcinus 

depurator to elucidate the effect of three oceanographic discontinuities in the Atlanto-

Mediterranean coast: Gibraltar Strait, Almeria-Oran Front and Ibiza Channel. In order to 

conduct this study, a 527 bp fragment of the mitochondrial Cytochrom Oxidase I gene was 

sequenced in 188 individuals captured in 2018 from the following Iberian coast populations: 

Cádiz, West Alboran, East Alboran, Alacant, Valencia, Ebro Delta and North Catalonia. The 

obtained sequences were used to determine the genetic composition in 2018 for each 

population, as well as to compare them with data from the period 2014-2017. Our results 

indicate that there are two main haplogroups, the Atlantic and the Mediterranean. The first one 

is composed mainly by individuals from Cádiz and West Alboran, while Mediterranean 

haplotips are mostly found in the remaining populations. Significant genetic differentiation was 

found between Cádiz and West Alboran, indicating that Gibraltar Strait had an important role 

in the separation of Atlantic and Mediterranean waters. Another significant genetic 

differentiation was observed between West Alboran and Alacant, suggesting that Almeria-Oran 

Front could also have a certain effect reducing the genetic flow between populations. The 

temporal analysis revealed that oceanographic barriers are dynamic, so their intensity and 

localization could vary over time. Finally, our results indicate that historical and short-term 

processes would determine the gene flow between Liocarcinus depurator populations. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

La connectivitat es defineix com la relació entre poblacions i es pot estudiar mitjançant el flux 

gènic de marcadors (Lowe & Allendorf, 2010). De fet, hi ha un gran interès en analitzar el flux 

gènic ja que ens permetrà entendre processos biològics i evolutius com l’adaptació o 

l’especiació (Cooke et al., 2016). Per poblacions d’espècies terrestres és evident que sovint 

estan separades per discontinuïtats físiques com serralades, rius, llacs o deserts, entre 

d’altres. En canvi, s’ha considerat històricament que en els mars i oceans no hi havia barreres 

físiques, de manera que les poblacions marines només es separaven per la distància entre 

elles. Això implicaria que la connectivitat genètica només depengués de la distància física 

entre les poblacions. Ara bé, més recentment s’ha vist que en ecosistemes marins també hi 

ha altres factors, a més a més de la distància, que poden diferenciar les poblacions i que, per 

tant, poden reduir el flux gènic entre elles (Schunter et al., 2011; Pascual et al., 2017). Així, 

s’ha observat que existeixen barreres que es generen a partir de les corrents, donant lloc a 

girs i fronts, que impedeixen la lliure dispersió de les espècies marines (Galarza et al., 2009). 

La mar Mediterrània és una conca semitancada i està connectada amb l’oceà Atlàntic a través 

de l’Estret de Gibraltar (Galarza et al., 2009; Pascual et al., 2017). Aquesta mar rep molta 

insolació que escalfarà les aigües i provocarà molta evaporació, té poca afluència d’aigües 

fluvials i vents molt forts i secs a l’hivern, com el mestral i la tramuntana, que fan evaporar 

molta aigua. En conseqüència, és una conca deficitària en aigua i pateix una lleugera 

disminució de nivell respecte l’Atlàntic. Això afavorirà l’entrada de corrents marins des 

d’aquest oceà cap a la conca mediterrània. A més a més, aquestes aigües d’entrada tindran 

menys salinitat que les pròpies de la mar, generant masses líquides amb diferent densitat que 

costaran de barrejar. Cal esmentar també que el moviment dels corrents marins es veu molt 

afavorit pel patró de vents atmosfèrics (Margalef, 1982). Com a conseqüència, el patró de les 

corrents condiciona l’aparició de girs i fronts oceànics que actuen com a barreres físiques que 

condicionen la distribució dels organismes marins i la connectivitat entre les seves poblacions. 

El patró de circulació d’aigües de la Mediterrània comença a l’Estret de Gibraltar, passa 

enganxat per la costa andalusa, on genera un parell de girs, després transcorre per la costa 

nord-africana i arriba a Itàlia, on una branca retorna cap al nord per la costa italiana i francesa, 

resseguint cap al sud-oest les costes catalanes fins arribar al Cap de La Nao. En aquesta àrea, 

normalment torna a rebotar a nivell del Canal d’Eivissa i passa pel nord-oest de les Illes 

Balears (Pascual et al., 20017) (Fig. 1). Els punts oceanogràfics crítics de la costa atlanto-
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mediterrània de la Península Ibèrica que s’han descrit són l’Estret de Gibraltar (GS), el Front 

Almeria-Orà (AOF), el Canal d’Eivissa (IC) i el Front Balear (BF) (Fig. 2). 

 

Figura 1. Mapa de la mar Mediterrània amb el nom de les subconques, corrents principals (línies blanques) i fronts 
oceanogràfics (línies vermelles). Els noms dels fronts i els seus acrònims (en negre) són els següents: GS (Estret 
de Gibraltar), AOF (Front Almeria-Orà, IC (Canal d’Eivissa), BF (Front Balear), SC (Canal de Sicília), ADR (Canal 
d’Otranto) i AEG (Front Egeu) (Modificat de Pascual et al., 2017). 

 

 

Figura 2. Mapa de les principals discontinuïtats oceanogràfiques de la costa atlanto-mediterrània. Es mostren els 
principals fronts (vermell), que són GS (Estret de Gibraltar), AOF (Front d’Almeria-Orà), IC (Canal d’Eivissa) i BF 
(Front Balear). També s’hi indiquen els principals corrents marins (línia negra discontínua) i els girs anticiclònics 
que es generen amb els corrents (adaptat de Serra, 2017). 
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Conèixer aquests fronts és de gran importància en la conservació d’espècies marines i té 

també un gran interès econòmic. El més estudiat és el d’Almeria-Orà, ja que s’ha considerat 

típicament el punt de tall entre les masses d’aigua atlàntica i mediterrània (Patarnello et al., 

2007; Galarza et al., 2009; Schunter et al., 2011; Pascual et al., 2017) i s’ha vist que 

principalment afecta les espècies que presenten un estadi de larva epipelàgic (García-

Merchan et al., 2012). Tot i així, se sap que la intensitat d’aquesta barrera física depèn de 

diferents condicions climàtiques, que poden alterar els corrents marins i els girs oceanogràfics, 

fent que el Front Almeria-Orà s’afebleixi o que inclús desaparegui en capes superficials 

epipelàgiques (Tintore et al., 1988) (Fig. 3). Estudis recents han trobat que algun any la barrera 

que separa les poblacions atlàntiques de les mediterrànies es trobaria cap a la meitat de la 

mar d’Alboran, aproximadament entre les seves dues conques (Serra, 2017). El Canal 

d’Eivissa també és variable depenent de les condicions ambientals que es registrin en els 

diferents anys, mentre que el Front Balear és important per la diferenciació de poblacions de 

diferents espècies (Ramírez-Amaro et al., 2018). 

 

 

Figura 3. Mapa de la zona de la mar d'Alboran amb els girs anticiclònics de l’Oest (WAG) i de l’Est 
(EAG). Aquest darrer determina la força del front Almeria-Orà (adaptat de Silva et al., 2006). 

 

Per estudiar aquesta connectivitat genètica utilitzem com a espècie model un cranc marí de 

la família Portunidae, Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) (Fig. 4), anomenat popularment 

cranc de sopa, entre altres variants, pel seu ús culinari en l’elaboració de fumet de peix i per 

condimentar arrossos.  L. depurator es caracteritza per tenir cinc espines anterolaterals a la 

seva closca, curtes i lleugerament punxegudes, i per presentar una coloració lilosa en l’extrem 

EAG 
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del dàctil del cinquè parell de pereiopodis (apèndix locomotors o “potes”), el qual és aplanat i 

proporciona una certa capacitat natatòria als individus d’aquest grup (Portunoidea) de crancs, 

especialment als individus juvenils. Aquesta espècie es distribueix al llarg de la costa oriental 

atlàntica (des de Mauritània fins a les costes de Noruega) i per tota la Mediterrània (Fig. 5). 

És l’espècie de crustaci decàpode dominant en els fons fangosos de la plataforma continental 

d’aquesta mar, trobant-se habitualment a uns 50-200 metres de profunditat, tot i que en 

ocasions s’han trobat individus a més de 1.000 metres (Abelló et al., 2008). Té un important 

paper com a depredador, sent capaç d’alimentar-se de peixos petits, altres crustacis, 

mol·luscs bivalves i gasteròpodes.  

 

 

Figura 4. Vista dorsal d'un mascle (esquerra) i una femella (dreta) de Liocarcinus depurator. (Abelló et al., 2008). 

 

 

Figura 5. Distribució de Liocarcinus depurator (en vermell). Es pot trobar des del nord-oest d’Àfrica (Marroc-
Mauritània) fins e nord-est de la costa atlàntica (costa oest de Noruega), al Bàltic i per tota la conca mediterrània 
(Ojeda, 2015). 
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L. depurator és una espècie amb pocs requeriments ecològics, de manera que té un gran 

poder de colonització. A latituds nòrdiques, com a les illes Britàniques, el període reproductiu 

és a la primavera-estiu, mentre que a latituds més baixes, es centra a la tardor-hivern (Abelló 

et al., 2008). En les aigües mediterrànies la seva reproducció és preferentment hivernal. Per 

aquesta raó està sent afectada per la pujada de temperatura de les masses d’aigua marines 

deguda al canvi climàtic. S’han detectat disminucions significatives en la seva distribució i 

densitat poblacional en les dues últimes dècades, que poden ser atribuïdes, almenys 

parcialment, a l’escalfament global (Rufino et al., 2005). 

Els crancs adults s’assenten en sediments fangosos, però en estat larvari és una espècie 

planctònica i els individus es veuen empesos pels corrents i, en funció dels seus patrons i 

intensitats, variarà força la seva mobilitat i capacitat de dispersió. Aquests corrents són també 

els responsables de les barreres oceàniques i els seus efectes no són homogenis per totes 

les espècies, ja que depenen del desenvolupament i biologia de cadascuna. L’efecte dels 

fronts redueix el flux genètic en espècies d’alta mobilitat amb una duració de l’estadi larval 

planctònic de més de 2-4 setmanes, com és el cas de L. depurator (Pascual et al., 2017). Més 

concretament, l’estat de larva d’aquesta espècie de cranc té una durada aproximada d’un mes, 

com a mínim, fet que permet una dispersió moderada-llarga. La posta és principalment 

hivernal i el reclutament es detecta, en conseqüència, durant la primavera. Per tant, en 

individus adults, com són els mostrejats en el present treball, els processos de dispersió han 

tingut lloc l’any anterior. Així doncs, en aquest projecte s’analitzen individus que tenen al 

voltant d’un any, el que ens permet fer un estudi sobre la connectivitat genètica de les 

poblacions de l’any anterior.   

Per dur a terme aquest estudi de connectivitat entre poblacions s’ha utilitzat com a marcador 

molecular un fragment del gen mitocondrial Citocrom Oxidasa I (COI). Aquest s’utilitza 

àmpliament per identificar espècies, ja que presenta una alta variabilitat interespecífica però 

baixa dins la mateixa espècie. A més a més, és un marcador útil perquè forma part del material 

genètic mitocondrial, de manera que no pateix recombinació (els haplotips queden força fixats) 

i hi ha un gran nombre de còpies en comparació al DNA nuclear (Dawney, 2007). Tot i que en 

general hi hagi molt poca variabilitat intraespecífica hi ha espècies en què sí que se’n pot 

trobar, com és el cas del cranc L. depurator (García-Merchán et al., 2012). Així doncs, amb 

els haplotips (seqüències nucleotídiques) es podrà estimar el flux genètic poblacional i també 

extreure informació sobre l’efecte dels corrents marins i fronts oceànics a la distribució dels 

organismes.  
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Estudiar l’efecte i l’estat de les barreres oceàniques és de gran interès per la conservació 

d’espècies marines, sobretot si tenen elevat interès comercial. Els decàpodes en general 

tenen un rol important en la majoria d’ecosistemes marins i acostumen a tenir força valor 

econòmic, i L. depurator no és una excepció. Per això és important conèixer la diversitat 

genètica i l‘estructura poblacional d’aquesta espècie. Si la connectivitat és elevada, la 

variabilitat genètica augmentarà i, per tant, s’espera que incrementi la capacitat adaptativa de 

l’espècie. Ara bé, si les poblacions queden aïllades, no hi haurà massa flux gènic i en principi 

no respondran en front un impacte que alteri el seu ecosistema. L’estudi amb L. depurator 

com a espècie model permetrà entendre la dinàmica poblacional d’altres organismes, 

considerar la vulnerabilitat dels ecosistemes de la mar Mediterrània i desenvolupar estratègies 

de protecció (Pascual et al., 2017). 

 

  



7 
 

2. OBJECTIUS 

 

Aquest treball té com a objectiu l’estudi de la diferenciació genètica de diferents poblacions 

del cranc marí L. depurator distribuïdes al llarg de la costa atlanto-mediterrània de la Península 

Ibèrica. Les poblacions que es pretenen analitzar són Cádiz (CADI), Oest de la mar d’Alboran 

(WALB), Est de la mar d’Alboran (EALB), Alacant (ALAC), València (VALE), Delta de l’Ebre 

(DELT) i Nord de Catalunya (NCAT). Per tal de dur-ho a terme, com a marcador molecular 

s’utilitzarà un fragment del gen mitocondrial Citocrom Oxidasa I (COI) corresponent als 

individus procedents de les poblacions mostrejades el 2018 (que s’assumeix que correspon 

al patró de dispersió larvària de l’any 2017). Amb aquestes seqüències es completarà un 

estudi temporal de cinc anys (2014-2018) i ens permetrà estudiar les discontinuïtats 

oceanogràfiques i els seus efectes en el flux gènic. Per tant, els objectius concrets d’aquest 

estudi són: 

- Analitzar la composició genètica (seqüenciant un fragment del gen COI) de L. 

depurator en les poblacions mostrejades durant el 2018 (Cádiz, Oest de la mar 

d’Alboran, Est de la mar d’Alboran, Alacant, València, Delta de l’Ebre i Nord de 

Catalunya). 

 

- Comparar els resultats respecte a diversitat genètica obtinguts el 2018 amb les dades 

dels anys previs de l’estudi temporal de cinc anys (2014-2018). 

 

- Estudiar el flux genètic de L. depurator per tal de detectar els efectes de les principals 

discontinuïtats de la costa atlanto-mediterrània (Estret de Gibraltar, Front Almeria-Orà 

i Canal d’Eivissa). 

 

- Monitoritzar les fluctuacions o l’estabilitat d’aquestes discontinuïtats al llarg del temps 

(2014-2018). 
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3. MATERIALS I MÈTODES 

3.1 ÀREA D’ESTUDI I OBTENCIÓ DE LES MOSTRES 

 

L’àrea d’estudi compren la plataforma continental i el talús de la costa sud i est de la Península 

Ibèrica. S’han analitzat mostres de Liocarcinus depurator obtingudes per pesca demersal en 

dues campanyes de captura: MEDITS 2018 (Mediterranean International Trawl Survey) 

(Bertrand et al., 2002) i ARSA 2018 11 (Arrastre en la Región Sur Atlántica) (Silva et al., 2011). 

La primera campanya va mostrejar les diferents poblacions de la Mediterrània, mentre que la 

segona només ho va fer a la població de Cádiz. Ambdues campanyes van ser realitzades per 

l’Instituto Español de Oceanografía. 

Pel tal de poder analitzar les diferents discontinuïtats marines que podrien estar influenciant 

la connectivitat de les espècies, es van escollir diferents subàrees de mostreig (Fig. 6): 

- Cádiz (CADI): localitzada a aigües atlàntiques, a l’oest de l’Estret de Gibraltar (GS). 

 

- Oest de la mar d’Alboran (WALB): Des de l’Estret de Gibraltar fins al Cap de Sacratif, 

a l’est de GS. 

 

- Est de la mar d’Alboran (EALB): des del Cap de Sacratif fins al Cap de Gata, a l’oest 

del Front Almería-Orán (AOF). 

 

- Alacant (ALAC): des de Cap de Palos fins al Cap La Nao, a l’est del AOF i al sud del 

Canal d’Eivissa (IC). 

 

- València (VALE): des del Cap La Nao fins a Castelló-Columbretes, al nord del IC. 

 

- Delta de l’Ebre (DELT): des de Castelló-Columbretes fins a Tarragona. 

 

- Nord de Catalunya (NCAT): regió nord de la costa catalana, des de Tarragona fins a 

Roses. 
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Les captures es van fer a profunditats d’entre 50 i 800 metres de fondària. Es van escollir 

crancs amb una amplada de cefalotòrax superior a 30mm, ja que corresponen a individus d’un 

any d’edat (Abelló, 1986). Els juvenils s’assenten a les zones fangoses, on es desenvolupen 

fins a arribar a adults; l’efecte dels corrents marins sobre ells és mínim, de manera que solen 

romandre a la mateixa zona d’assentament. Així doncs, en aquest treball s’analitzen els 

individus adults del 2018, que es corresponen a la dispersió de les larves del 2017 i, per tant, 

ena permetran estimar el flux gènic potencialment afectat per les discontinuïtats oceàniques 

del 2017. Les mostres van ser entregades en bosses separades segons la població i, dins de 

cadascuna, segons el vol (l’acció de realitzar una pesca), és a dir, es van fer diferents captures 

en diversos punts geogràfics que es troben dins de cada una de les poblacions mostrejades. 

El material a analitzar consistia en un fragment de pereiopodi de L. depurator en un tub amb 

etanol al 96% i mantingudes a 4°C. 

 

 

Figura 6. Mapa de l'àrea de mostreig. S'indiquen les poblacions estudiades: CADI (Cádiz), WALB (Oest de la mar 
d’Alboran), EALB (Est de la mar d’Alboran), ALAC (Alacant), VALE (València), DELT (Delta de l’Ebre) i NCAT (Nord 
de Catalunya). També es mostren les discontinuïtats típiques (línies vermelles) i els corrents principals (línies 
discontínues negres). Les línies grises representen les isòbates de 200 i 1000 metres de profunditat (adaptat de 
Serra, 2017). 
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3.2 EXTRACCIÓ DE DNA, AMPLIFICACIÓ I SEQÜENCIACIÓ PARCIAL DEL GEN MITOCONDRIAL COI 

 

Es va extreure una petita porció de teixit muscular i es va trossejar i assecar per eliminar les 

restes d’etanol que poguessin quedar. L’extracció de DNA es va dur a terme amb el mètode 

en columna “QIAmp® DNA Mini Kit” (Qiagen Inc). 

Es va amplificar una regió parcial del gen mitocondrial Citocrom Oxidasa I (COI) mitjançant 

una reacció de PCR utilitzant els primers universals LCO1490 i HCO2198 (Folmer et al., 1994). 

El volum final de la reacció va ser de 20 µL, on 1 µL corresponia a l’extracció de la mostra i 

19 µL al mix de PCR, que contenia 12,7 µL de H2O ECOLAV, 4 µL de buffer 5x (Promega), 1 

µL de MgCl2 (25mM) (Promega), 0,5 µL de dNTPs (1mM), 0,4 µL de primer Forward (LCO1490, 

10 µM, 5’-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3’), 0,4 µL de primer Reverse (HCO2198, 10 

µM, 5’-TGATTTTTTGGTCACCCTGAAGTTTA-3’) i 0,2 µL de polimerasa GoTaq (5U/µL) 

(Promega). El protocol d’amplificació va ser: 4 min a 94ᵒC, 30 cicles de   ̶ 1min a 94ᵒC, 1 min 

a 50ᵒC, 1 min a 72ᵒC   ̶ i una extensió final de 7 min a 72ᵒC. 

Seguidament es va procedir a fer la neteja de l’amplificació mitjançant ExoSAP: 1,2 U 

d’Exocnucleasa (Illumina) i 1,2 U de Fosfatasa alcalina (Thermosensitive Alkaline 

Phosphatase, Promega). Es va incubar el DNA amb l’ExoSAP, en una proporció 2:1, durant 

15 min a 37ᵒC. Finalment, es va afegir 1 µL de primer Forward (LCO1490, 5 µM) a cada mostra 

i es va dur a terme l’assecat incubant-les durant 15 min a 80ᵒC. La seqüenciació va ser 

realitzada pels Serveis Científics i Tècnics de la Universitat de Barcelona. 

En aquest treball hem dut a terme un estudi comparatiu de les mateixes poblacions però 

d’anys anteriors. Respecte al bloc de cinc anys, les mostres del 2014 i 2015 van ser 

analitzades per Ojeda (2015), les del 2016 per Serra (2017) i les del 2017 per Lagares (2018). 

També s’han utilitzat dades d’estudis previs que estan referenciades a Pascual et al. (2016).  

3.3 ANÀLISI DE LES DADES 

 

Les seqüències obtingudes de l’amplificació es van examinar i verificar visualment. Utilitzant 

el software BioEdit v7.2.6.1 (Hall, 1999) es van alinear fent servir com a patró una de 

referència dels anys anteriors. Finalment, per tenir sempre seqüències de la mateixa longitud, 

es van retallar obtenint fragments de 527 pb. Amb aquestes dades es va construir un fitxer 

amb totes les seqüències del 2018. Es va generar un arxiu amb els haplotips existents fins el 

2017 i totes les seqüències de les mostres d’aquest any (2018). Gràcies a aquest fitxer i al 

software DnaSP v6.12.03 (Rozas et al., 2017) es va poder determinar a quin haplotip 
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corresponia cada seqüència del 2018 o bé si hi havia haplotips nous. Amb aquesta informació 

es va generar un nou arxiu que contenia tots els haplotips trobats des del 2013 fins el 2018. 

Per estimar la variabilitat a nivell molecular es van calcular el número d’haplotips (H), la 

diversitat haplotípica (Hd), que és una mesura de la probabilitat que dos al·lels triats 

aleatòriament d’una població siguin diferents, i la diversitat nucleotídica (π), que fa referència 

al nombre mig de diferències nucleotídiques per posició entre dues seqüències diferents. Per 

cada població aquests paràmetres es van calcular amb el software DnaSP v6.12.03 (Rozas 

et al., 2017). La nomenclatura emprada per les seqüències d’aquest treball segueix la descrita 

a García-Merchán et al. (2012), García-Merchán (2012), Roda (2014), Ojeda (2015), Serra 

(2017) i Lagares (2018). 

El software DnaSP també es va utilitzar per calcular els valors de GammaST entre les 

poblacions mostrejades l’any 2018 i també entre els resultats dels anys anteriors per a cada 

població. GammaST és una mesura de distància genètica, un anàleg de l’índex de fixació (FST) 

que es basa en comparar els nivells d’heterozigositat per posició nucleotídica (Davy et al., 

2015). La diferència entre els dos paràmetres és que GammaST s’utilitza preferentment per 

analitzar loci multial·lèlics, mentre que FST s’empra per a loci bial·lèlics. En el cas del gen COI 

cada haplotip es pot considerar com un al·lel diferent i, per això, emprem el paràmetre 

GammaST. La seva significació es va calcular utilitat l’estadístic Snn (Hudson, 2000) i es van 

considerar significatius els p-valors <0,05, obtinguts mitjançant un test de permutació. En les 

comparacions múltiples les significacions es van ajustar usant la correcció de Benjammini & 

Hochberg (1995), també anomenat FDR (False Discovery Rate), gràcies a la funció p.adjust 

de RStudio. També es va voler analitzar si hi havia correlació entre les distàncies genètiques 

i les distàncies geogràfiques. Aquestes últimes es van obtenir amb el programa Karto v5.2 

(Cadiou, 1994) seguint la línia isobàtica de 200 m de profunditat. Es va realitzar el test de 

Mantel, que mesura la relació entre una matriu de distàncies geogràfiques amb una de 

distàncies genètiques (construïda amb els valors de GammaST). A més, es va dur a terme un 

anàlisi de coordenades principals (PCoA) per analitzar també aquesta relació. Tant el test de 

Mantel com la PCoA es van realitzar amb el software RStudio, amb les funcions mantel i 

cmdscale del Package vegan (Oksanen et al., 2016). 

Finalment, es va construir la xarxa haplotípica de les seqüències del 2018 i una altra amb tots 

els individus des del 2014, aplicant l’algoritme Median Joining (Bandelt et al., 1999) amb el 

software NETWORK v5.0 (Fluxus Technology). A més, es va construir un arbre filogenètic 

dels haplotips presents al 2018 gràcies al mètode Neighbour Joining implementat al programa 

MEGA X (Kumar et al., 2018). Gràcies a les xarxes i a l’arbre es va poder establir per cada 

haplotip a quin haplogrup pertanyia. 
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4. RESULTATS 

4.1 VARIABILITAT GENÈTICA 

  

En aquest treball s’han seqüenciat 188 individus de Liocarcinus depurator capturats durant el 

2018, de manera que en el quinquenni 2014-2018 s’han obtingut un total de 772 seqüències 

i un total de 1.173 des de que es va començar a estudiar aquest fragment cromosòmic pel 

nostre equip de recerca. Amb les mostres de l’últim any es van poder calcular la diversitat 

haplotípica i nucleotídica de cada població (Fig. 7). La població de Nord de Catalunya (NCAT) 

no s’ha tingut en compte al dur a terme els següents anàlisis perquè tan sols es van poder 

capturar 5 individus i tots ells amb el mateix haplotip. La diversitat genètica del 2018 és 

variable en les diferents poblacions (Fig.  7), amb un número total d’haplotips que oscil·la poc, 

entre 9 i 11. Hd varia entre 0,483 i 0,791, mentre que π (x100) ho fa entre 0,144 i 0,470 (Taula 

1). Els valors més elevats d’ambdós paràmetres de diversitat genètica es troben a l’Oest de 

la mar d’Alboran, mentre Delta de l‘Ebre és la població amb menys diversitat genètica. 

 

Figura 7. Valors amb les corresponents desviacions estàndards de (A) diversitat haplotípica (Hd) i (B) diversitat 
nucleotídica (π x100) per cada població mostrejada el 2018: Cádiz (CADI), Oest de la mar d’Alboran (WALB), Est 

de la mar d’Alboran (EALB), Alacant (ALAC), València (VALE) i Delta de l’Ebre (DELT). 

 

Respecte a l’estudi temporal, la diversitat genètica en la població de Cádiz (CADI) varia força 

al llarg dels anys, ja que hi va haver una davallada considerable l’any 2015 (Hd = 0,510 i π 

(x100) = 0,182) i un augment el 2016 (Hd = 0,872 i π (x100) = 0,535). Com ja s’ha comentat, 

l’Oest de la mar d’Alboran (WALB) presenta els índex de diversitat més elevats amb Hd = 

0,791 i π (x100) = 0,470, i pel període 2014-2018 manté uns valors prou estables. De la 

població de l’Est de la mar d’Alboran (EALB) només tenim dades dels últims tres anys, ja que 

és una zona de difícil accés i els anys anteriors no es va poder mostrejar. Tot i així, es pot 
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Taula 1. Variabilitat genètica del fragment de 527 pb del gen COI a les poblacions al llarg dels anys. Es presenta 
en número d'individus (N), número d'haplotips (H), diversitat haplotípica (Hd) i diversitat nucleotídica (π) x 100 amb 
les seves corresponents desviacions estàndard. Nomenclatura de les poblacions: Cádiz (CADI), Oest de la mar 
d’Alboran (WALB), Est de la mar d’Alboran (EALB), Alacant (ALAC), València (VALE), Delta de l’Ebre (DELT) i 
Nord de Catalunya (NCAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veure com en general presenta una variabilitat genètica força alta, amb una certa tendència a 

incrementar, passant de 0,581 a 0,727 de Hd i de 0,246 a 0,418 de π (x100). A Alacant (ALAC) 

la diversitat haplotípica ha patit una davallada al llarg del temps, sent de 0,740 el 2014 i 

disminuint fins a 0,487 el 2017. Ara bé, aquest últim any hi ha hagut un increment arribant fins 

Població Any N H Hd π (x100) 

CADI 

2014 27 10 0,761 ± 0,082 0,368 ± 0,074 

2015 27 8 0,510 ± 0,116 0,182 ± 0,070 

2016 13 9 0,872 ± 0,091 0,535 ± 0,673 

2017 19 8 0,766 ± 0,092 0,382 ± 0,063 

2018 32 11 0,681 ± 0,091 0,304 ± 0,072 

WALB 

2014 29 14 0,865 ± 0,052 0,380 ± 0,054 

2015 30 14 0,857 ± 0,050 0,523 ± 0,064 

2016 24 11 0,815 ± 0,063 0,431 ± 0,055 

2017 30 12 0,860 ± 0,048 0,524 ± 0,050 

2018 30 9 0,791 ± 0,048 0,470 ± 0,042 

EALB 

2016 23 8 0,581 ± 0,120 0,246 ± 0,075 

2017 15 6 0,705 ± 0,114 0,296 ± 0,072 

2018 31 10 0,727 ± 0,064 0,418 ± 0,053 

ALAC 

2014 30 11 0,740 ± 0,081 0,312 ± 0,064 

2015 20 9 0,653 ± 0,122 0,256 ± 0,076 

2016 25 7 0,633 ± 0,104 0,301 ± 0,402 

2017 28 6 0,487 ± 0,111 0,256 ± 0,067 

2018 31 9 0,583 ± 0,102 0,229 ± 0,058 

VALE 

2014 31 7 0,452 ± 0,110 0,144 ± 0,048 

2015 29 8 0,554 ± 0,106 0,259 ± 0,070 

2016 41 8 0,316 ± 0,095 0,093 ± 0,039 

2017 26 5 0,289 ± 0,115 0,128 ± 0,062 

2018 30 11 0,605 ± 0,105 0,243 ± 0,071 

DELT 

2014 29 7 0,429 ± 0,114 0,206 ± 0,066 

2015 30 6 0,577 ± 0,094 0,253 ± 0,053 

2016 25 7 0,617 ± 0,098 0,276 ± 0,084 

2017 25 8 0,637 ± 0,105 0,271 ± 0,076 

2018 29 9 0,483 ± 0,115 0,144 ± 0,053 

NCAT 

2016 6 2 0,333 ± 0,215 0,063 ± 0,083 

2017 1 1 - - 

2018 5 1 - - 
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a 0,583. Pel que fa a la π (x100) es manté força estable al llarg dels anys. La població de 

València (VALE) segueix la mateixa tendència, disminuint la diversitat genètica en el període 

2015-2017, però aquest any hi ha hagut un augment considerable, arribant a uns valors Hd 

de 0,605 i π (x100) de 0,243. Finalment, en el Delta de l’Ebre s’estava observant un augment 

progressiu en la diversitat però al 2018 ha patit una davallada. Així, Hd passant de 0,637 al 

2017 a 0,483 al 2018 i π (x100) de 0,271 a 0,144. Així doncs, la variació dels valors de 

diversitat de les poblacions d’Alacant (ALAC), València (VALE) i Delta de l’Ebre (DELT) 

presenten una tendència contraria a la dels anys anteriors. 

4.2 ESTRUCTURA POBLACIONAL DELS HAPLOTIPS 

 

En aquest treball s’han trobat 36 haplotips diferents, 12 dels quals (Ldep_150 - Ldep_161) no 

s’havien descrit en estudis previs (Taula suplementària 1). Per tant, en el període 2005-2018 

s’han trobat un total de 161 haplotips diferents del gen mitocondrial COI de Liocarcinus 

depurator a les poblacions estudiades. Per tal de poder determinar la distribució d’haplotips 

en les diferents poblacions, es va construir una xarxa haplotípica amb les 188 seqüències dels 

individus del 2018 (Fig. 8). En concordança amb estudis previs (García-Merchán, 2012; Ojeda, 

2015; Pascual et al., 2016; Serra, 2017; Lagares, 2018) es poden distingir clarament dos 

haplogrups: l’Atlàntic (ATL) i el Mediterrani (MED) (Fig. 8). A aquesta recerca, el primer 

haplogrup està format per 14 haplotips diferents amb 62 seqüències en total. La major part 

dels individus que pertanyen a aquest haplogrup provenen de les poblacions de Cádiz (28 

seqüències) i de l’Oest de la mar d’Alboran (15 seqüències). L’haplotip atlàntic principal és 

Ldep_03, conformat per 38 seqüències, 18 de les quals corresponen a la població de Cádiz i 

7 a l’Oest de la mar d’Alboran. El segon més important és Ldep_01, que està format per 10 

seqüències, 3 provinents de Cádiz i 6 de l’Oest de la mar d’Alboran. Pel que fa a l’haplogrup 

Mediterrani, està compost per 126 seqüències distribuïdes en 22 haplotips diferents, que 

principalment provenen de l’Est de la mar d’Alboran, Alacant, València i Delta de l’Ebre. 

L’haplotip mediterrani més abundant és Ldep_02 amb 90 seqüències, de les quals 21 són del 

Delta de l’Ebre, 20 d’Alacant, 19 de València i 14 de l’Est de la mar d’Alboran. 

D’altra banda, es va construir un arbre filogenètic per corroborar la classificació obtinguda per 

la xarxa haplotípica. En estudis previs (Serra, 2017; Lagares, 2018) es va voler introduir un 

outgroup per utilitzar-lo com a referència, però l’ús de Liocarcinus maculatus (FJ174949) 

(Palero et al., 2009) o de L. depurator de la costa nord-est d’Escòcia (DQ480363) (Pan et al., 

2008) no va donar un arrelament adequat de l’arbre. Així doncs, es va construir aquest sense 

cap outgroup. En aquest cas també es poden distingir els dos haplogrups esmentats 

anteriorment (Fig. 9), però hi ha un haplotip (Ldep_28) que amb aquest nou criteri s’hauria de  
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Figura 8. Xarxa dels 36 haplotips trobats l'any 2018 a les poblacions de Cádiz (CADI), Oest de la mar d’Alboran 
(WALB), Est de la mar d’Alboran (EALB), Alacant (ALAC), València (VALE), Delta de l’Ebre (DELT) i Nord de 
Catalunya (NCAT). Cada color correspon a una població diferent, tal i com s’indica a la llegenda. La grandària dels 
nodes és proporcional a l’abundància de l’haplotip en la mostra. La línia taronja separa els dos haplogrups: Atlàntic 
(ATL) i Mediterrani (MED). En cian s’encercla l’haplotip Ldep_28. 

 

classificar com a atlàntic, tot i que per la xarxa haplotípica diríem que és mediterrani. Per tal 

de poder discernir a quin dels dos haplogrups pertany, ens hem basat en diferents aspectes. 

El primer de tots és que en la xarxa haplotípica (Fig. 8) es troba a 3 canvis nucleotídics de 

ATL 

MED 

CADI WALB EALB ALAC VALE DELT

 NCAT 
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l’haplotip mediterrani principal (Ldep_02), mentre que es troba a 4 de l’haplotip atlàntic més 

important (Ldep_03). A més a més, els valors de bootstrap de l’arbre són força baixos, de 

manera que té poca robustesa. Finalment, s’ha comparat la classificació d’aquest mateix 

haplotip en estudis previs (Ojeda, 2015; Serra, 2017; Lagares, 2018) i s’ha generat una xarxa 

amb tots els haplotips trobats fins al moment (Fig. suplementària 1). En ambdós casos s’ha 

vist com es classifica dins de l’haplogrup mediterrani. Per aquestes raons hem inclòs aquest 

haplotip en el grup mediterrani. 

 

Figura 9. Arbre filogenètic dels 36 haplotips trobats l'any 2018 a les poblacions estudiades. La línia taronja separa 
els dos haplogrups, Atlàntic (ATL) i Mediterrani (MED). En cian s'encercla l'haplotip Ldep_28. 

 

 

MED 

ATL 
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4.3 DIFERENCIACIÓ GENÈTICA AL LLARG DE L’ESPAI I EL TEMPS 

 

Les proporcions haplotípiques a cada població per l’any 2018es presenten a la Fig. 10. A la 

població de Cádiz hi predomina clarament l’haplotip atlàntic (ATL), amb un 87,5%. En canvi, 

a les poblacions d’Alacant (ALAC), València (VALE), Delta de l’Ebre (DELT) i Nord de 

Catalunya (NCAT) tenen una proporció molt petita d’aquest haplogrup i predomina 

majoritàriament el mediterrani (MED), amb uns percentatges de 87,1%, 90%, 96,6% i 100% 

respectivament. A l’Oest de la mar d’Alboran (WALB) no hi ha predominança de cap haplogrup, 

ja que hi ha la meitat d’individus de cada tipus i pel que fa a l’Est de la mar d’Alboran (EALB), 

hi ha una certa predominança de MED, amb un 64,5%. 

 

Figura 10. Freqüències dels haplogrups ATL (blau) i MED (vermell) l‘any 2018 a les poblacions de Cádiz (CADI), 
Oest de la mar d’Alboran (WALB), Est de la mar d’Alboran (EALB), Alacant (ALAC), València (VALE), Delta de 
l’Ebre (DELT) i Nord de Catalunya (NCAT). 

 

No només es va voler veure les freqüències dels dos haplogrups en cada població, sinó que 

també es va voler estudiar si aquesta distribució fluctuava al llarg del temps pel període de 

cinc anys que constituïa el projecte de recerca (Fig. 11). Les poblacions de Cádiz (CADI) i 

Oest de la mar d’Alboran (WALB) són les que presenten més variacions en el període estudiat. 

Així, a Cádiz el percentatge d’haplotips atlàntics ha oscil·lat entre 69,2% i 96,3% i a WALB 

entre el 50% i 82,8%. A l’Est de la mar d’Alboran, malgrat que només es van poder mostrejar 

tres anys, hi ha una important variació en la distribució del haplotips, ja que passa de 13,1% 

a 80% d’ATL i després torna a disminuir fins a un 35,5% (2018). Pel que fa a les poblacions 

d’Alacant, València i Delta de l’Ebre la freqüència de cada haplogrup s’ha mantingut força 

estable en el període 2014-2018. En totes elles predominen clarament els haplotips 

mediterranis, trobant-se sempre en una freqüència igual o superior al 80%. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

CADI WALB EALB ALAC VALE DELT NCAT



18 
 

  

  

            

Figura 11. Freqüències dels haplogrups ATL (blau) i MED (vermell) a les poblacions de Cádiz (CADI), Oest de la 
mar d’Alboran (WALB), Alacant (ALAC), València (VALE) i Delta de l’Ebre (DELT) durant el període 2014-2018. A 

la població de l’Est de la mar d’Alboran (EALB) només ha estat mostrejada en el període 2016-2018. 

 

Per cada població es van calcular els valors de GammaST entre parells d’anys, i també de 

forma global, per tal de comprovar si aquestes fluctuacions en el percentatge dels haplogrups 

són significatives o no (Taula 2). A Cádiz en fer el test estadístic apareixen diferències 

significatives entre els anys 2014-2017, 2015-2016 i 2015-2017. Ara bé, quan es corregeixen 

els p-valors es perden totes les significacions. Les fluctuacions de l’Est de la mar d’Alboran 

presenten diferències significatives entre els anys consecutius, és a dir, 2016-2017 i 2017-

2018, i es mantenen després de la correcció per FDR. En el global també és significatiu, però 

en corregir-la es perd. Finalment, la població del Delta de l’Ebre presenta p-valors significatius 

en les comparacions entre els anys 2015-2018 i 2016-2018. Són valors propers al llindar, de 

manera que s’acaba perdent la significació quan es fa la correcció. A la resta de poblacions 

no s’han trobat valors significatius. 
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Taula 2. Valors de GammaST per a cada població entre parells d’anys. Els p-valors s’han obtingut a partir de l’estadístic 
Snn. Es va aplicar la correcció FDR per obtenir els p-valors ajustats. En negreta s’indiquen els valors significatius (p-valor 
< 0,05). Poblacions: Cádiz (CADI), Oest de la mar d’Alboran (WALB), Est de la mar d’Alboran (EALB), Alacant (ALAC), 
València (VALE) i Delta de l’Ebre (DELT). 

Població 
Comparació 
entre anys 

GammaST Snn p-valor 
p-valor 
ajustat 

GammaST Snn p-valor 
p-valor 
ajustat 

          

CADI 

2014 - 2015 0,023 0,514 0,293 0,488 

0,0209 0,215 0,148 0,260 

2014 - 2016 0,027 0,559 0,419 0,599 

2014 - 2017 0,043 0,608 0,030 0,140 

2014 - 2018 0,011 0,467 0,760 0,844 

2015 - 2016 0,066 0,623 0,042 0,140 

2015 - 2017 0,089 0,610 0,007 0,070 

2015 - 2018 0,009 0,460 0,922 0,922 

2016 - 2017 0,024 0,574 0,096 0,240 

2016 - 2018 0,012 0,516 0,221 0,442 

2017 - 2018 0,011 0,490 0,643 0,804 
          

          

WALB 

2014 - 2015 0,029 0,508 0,326 0,466 

0,046 0,213 0,131 0,260 

2014 - 2016 0,022 0,491 0,515 0,644 

2014 - 2017 0,063 0,540 0,129 0,458 

2014 - 2018 0,065 0,522 0,162 0,458 

2015 - 2016 0,010 0,471 0,709 0,709 

2015 - 2017 0,022 0,550 0,082 0,458 

2015 - 2018 0,023 0,520 0,235 0,466 

2016 - 2017 0,025 0,520 0,300 0,466 

2016 - 2018 0,029 0,523 0,183 0,458 

2017 - 2018 0,005 0,482 0,595 0,661 
          

          

EALB 

2016 - 2017 0,332 0,710 0,000 0,000 
0,182 0,411 0,022 0,132 2016 - 2018 0,052 0,552 0,072 0,072 

2017 - 2018 0,120 0,608 0,027 0,041 
          

          

ALAC 

2014 - 2015 0,010 0,472 0,839 0,928 

0,021 0,215 0,173 0,260 

2014 - 2016 0,009 0,517 0,279 0,672 

2014 - 2017 0,020 0,538 0,069 0,445 

2014 - 2018 0,011 0,467 0,756 0,928 

2015 - 2016 0,012 0,508 0,336 0,672 

2015 - 2017 0,020 0,503 0,501 0,835 

2015 - 2018 0,009 0,460 0,928 0,928 

2016 - 2017 0,017 0,543 0,089 0,445 

2016 - 2018 0,012 0,516 0,237 0,672 

2017 - 2018 0,011 0,490 0,646 0,923 
          

          

VALE 

2014 - 2015 0,014 0,491 0,499 0,650 

0,023 0,196 0,610 0,610 

2014 - 2016 0,012 0,509 0,345 0,650 

2014 - 2017 0,009 0,497 0,570 0,650 

2014 - 2018 0,010 0,482 0,582 0,650 

2015 - 2016 0,030 0,526 0,225 0,650 

2015 - 2017 0,013 0,483 0,585 0,650 

2015 - 2018 0,009 0,494 0,462 0,650 

2016 - 2017 0,015 0,518 0,564 0,650 

2016 - 2018 0,019 0,493 0,659 0,650 

2017 - 2018 0,010 0,502 0,423 0,650 
          

          

DELT 

2014 - 2015 0,009 0,492 0,298 0,513 

0,033 0,198 0,395 0,474 

2014 - 2016 0,023 0,518 0,168 0,513 

2014 - 2017 0,013 0,499 0,318 0,513 

2014 - 2018 0,024 0,499 0,367 0,513 

2015 - 2016 0,019 0,505 0,251 0,513 

2015 - 2017 0,013 0,495 0,410 0,513 

2015 - 2018 0,042 0,536 0,045 0,245 

2016 - 2017 0,015 0,483 0,514 0,5711 

2016 - 2018 0,034 0,542 0,049 0,245 

2017 - 2018 0,020 0,468 0,704 0,704 
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4.4 EFECTE DEL FRONTS MARINS EN LA DIFERENCIACIÓ GENÈTICA 

 

Per tal d’analitzar les barreres oceàniques i el seu efecte en la diferenciació genètica de L. 

depurator, vam calcular els valors de GammaST entre poblacions a banda i banda dels 

principals fronts oceànics pels diferents anys, durant el període 2014-2018 (Taula 3).  
 

Taula 3. Valors de GammaST entre poblacions de mostreig separades per un possible front oceànic en el mateix 
any (període 2014-2018). Els p-valors s'han obtingut de l'estadístic Snn. En negreta es mostren els valors 
significatius (p-valors < 0,05). Poblacions: Cádiz (CADI), Oest de la mar d’Alboran (WALB), Est de la mar d’Alboran 
(EALB), Alacant (ALAC), València (VALE) i Delta de l’Ebre (DELT). 

Front oceànic Comparació entre anys GammaST Snn p-value p-valor ajustat 

Estret de Gibraltar (GS) 

     

CADI_2014 - WALB_2014 0,023 0,556 0,085 0,106 

CADI_2015 - WALB_2015 0,085 0,572 0,016 0,035 

CADI_2016 - WALB_2016 0,020 0,498 0,781 0,781 

CADI_2017 - WALB_2017 0,034 0,619 0,021 0,035 

CADI_2018 - WALB_2018 0,108 0,619 <0,001 0,004 

     

Front Almeria-Orà (AOF) 

     

WALB_2014 - ALAC_2014 0,294 0,699 0,000 0,000 

WALB_2015 - ALAC_2015 0,181 0,648 0,002 0,006 

WALB_2016 - ALAC_2016 0,192 0,672 0,000 0,000 

WALB_2016 - EALB_2016 0,216 0,622 0,004 0,009 

EALB_2016 - ALAC_2016 0,010 0,500 0,370 0,370 

WALB_2017 - ALAC_2017 0,091 0,573 0,026 0,041 

WALB_2017 - EALB_2017 0,055 0,628 0,047 0,065 

EALB_2017 - ALAC_2017 0,294 0,713 0,000 0,000 

WALB_2018 - ALAC_2018 0,119 0,546 0,032 0,041 

WALB_2018 - EALB_2018 0,026 0,531 0,075 0,095 

EALB_2018 - ALAC_2018 0,054 0,529 0,105 0,165 

     

Canal d’Eivissa (IC) 

     

ALAC_2014 - VALE_2014 0,021 0,515 0,162 0,348 

ALAC_2015 - VALE_2015 0,012 0,503 0,543 0,679 

ALAC_2016 - VALE_2016 0,050 0,603 0,006 0,030 

ALAC_2017 - VALE_2017 0,023 0,510 0,209 0,348 

ALAC_2018 - VALE_2018 0,008 0,719 0,717 0,717 

     

Sense discontinuïtat 

     

VALE_2014 - DELT_2014 0,014 0,473 0,872 0,872 

VALE_2015 - DELT_2015 0,008 0,499 0,381 0,635 

VALE_2016 - DELT_2016 0,043 0,581 0,006 0,030 

VALE_2017 - DELT_2017 0,021 0,531 0,089 0,223 

VALE_2018 - DELT_2018 0,016 0,475 0,690 0,863 
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Respecte a l’Estret de Gibraltar, les poblacions de Cádiz i l’Oest de la mar d’Alboran presenten 

diferències significatives els anys 2015, 2017 i 2018 i en tots els casos en fer la correcció per 

FDR es manté la significació. Per tant, sembla que l’Estret de Gibraltar és una barrera 

important en la dispersió larvària de L. depurator. Pel que fa al Front d’Almeria-Orà, l’any 2016 

es va incorporar el mostreig de la zona de l’Est de la mar d’Alboran, de manera que es té una 

informació més precisa sobre aquesta barrera oceànica. La comparació entre EALB i ALAC 

va donar significativa l’any 2017, però no al 2018. En canvi, quan s’havia comparat WALB 

respecte ALAC sempre s’havia trobat significació pel període 2014-2018. L’últim any (2018) 

no presenta diferències significatives entre poblacions adjacents (WALB-EALB i EALB-ALAC), 

però sí que n’hi ha entre WALB i ALAC. Semblaria, doncs, que en aquest any l’Estret de 

Gibraltar seria una barrera molt important, el primer gir del mar d’Alboran seria prou fort però 

el segon estaria afeblit. Això implicaria la davallada gradual en freqüència que s’observa 

respecte l’haplotip atlàntic. Finalment, cal comentar que no s’han trobat significacions ni pel 

Canal d’Eivissa ni per les poblacions no separades per cap discontinuïtat oceanogràfica.  

4.5 RELACIÓ ENTRE DISTÀNCIES GEOGRÀFIQUES I GENÈTIQUES. DISTRIBUCIÓ DE LES 

POBLACIONS 

 

Per analitzar si existeix una relació entre les distàncies geogràfiques (km) i les genètiques 

(GammaST) inicialment es va generar un gràfic per observar-ho qualitativament (Fig. 12). 

També es va dur a terme un test de Mantel, obtenint-se un valor de r = 0,844 i un p-valor 

associat de 0,001. El valor de r és força elevat i el test és significatiu, de manera que les 

distàncies genètiques sí que estan relacionades amb les geogràfiques, sent les poblacions  

 

 

Figura 12. Correlació de la distància geogràfica (km) i genètica (GammaST) entre poblacions. 
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més properes més semblants genèticament. Per tant, l’efecte de les barreres oceanogràfiques 

no és prou gran com per trencar aquesta relació. Paral·lelament, es va realitzar una anàlisi de 

coordenades principals (PCoA) a partir de la matriu de distàncies genètiques (Fig. 13). La 

primera coordenada principal explica un 99,63% de la variabilitat, de manera que es pot 

assumir que les poblacions es projecten en un únic eix. Es pot observar que les poblacions es 

distribueixen segons l’ordre geogràfic. La mostra de CADI (de contingut haplotípic 

predominantment atlàntic) es diferencia de la resta, quedant les poblacions de la mar 

d’Alboran (WALB i EALB) cap al centre de la distribució en tenir un contingut similar d’haplotips 

atlàntics i mediterranis. 

 

Figura 13. Anàlisi de coordenades principals (PCoA) a partir de la matriu de distàncies genètiques de les 
poblacions de Cádiz (CADI), Oest de la mar d’Alboran (WALB), Est de la mar d’Alboran (EALB), Alacant (ALAC), 
València (VALE) i Delta de l’Ebre (DELT). La primera coordenada principal explica el 99,63% de la variabilitat, 
mentre que la segona el 0,37% restant. 
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5. DISCUSSIÓ 

 

Un dels aspectes claus en els estudis poblacionals és conèixer la seva diversitat i com varia 

en el temps. En el nostre cas hem analitzat set poblacions respecte a un marcador molecular 

(un fragment de 527pb del gen mitocondrial COI) i hem realitzat el seu seguiment al llarg del 

quinquenni 2014-2018. El present estudi correspon al darrer any i, per tant, es podrà fer la 

comparació respecte a les observacions de les anàlisis prèvies (Ojeda, 2015; Serra, 2017; 

Lagares, 2018). Així, la població de Cádiz presenta fluctuacions al llarg de tot el període 

estudiat, de manera que la majoria d’anys la diversitat genètica és força elevada, mentre que 

en algun any disminueix una mica (2015). Possiblement aquest fet és degut a que aquesta 

població rep individus d’altres poblacions atlàntiques adjacents, donada la variabilitat i 

complexitat dels corrents oceanogràfics en aquesta zona (García-Lafuente et al., 2006), en 

conjunció amb les diferències interanuals en la intensitat del flux d’aigua atlàntica cap a la 

Mediterrània, les quals poden arribar a permetre que les larves de Liocarcinus depurator 

puguin sortir cap a l’Atlàntic acoblades a remolins costaners (Sabatés et al., 2013). Pel que fa 

a la mar d’Alboran occidental (WALB), aquesta zona presenta els índexs de diversitat més 

elevats i es mantenen prou estables al llarg del període estudiat. Aquesta gran variabilitat 

probablement sigui deguda a que és una població geogràficament mediterrània però amb una 

gran influència d’aigües atlàntiques, de manera que hi ha força individus provinents de l’oceà 

Atlàntic però també del la mar Mediterrània. La població de la mar d’Alboran oriental (EALB), 

tot i tenir només dades dels darrers tres anys, presenta una variabilitat genètica força alta i 

amb una certa tendència a incrementar. Aquest fet podria dependre de la intensitat dels dos 

girs anticiclònics presents a la mar d’Alboran. Al 2018, les poblacions d’Alacant, València i 

Delta de l’Ebre han experimentat un canvi en la tendència de la variació de la diversitat 

respecte a la que s’observava en anys anteriors. Les dues primeres poblacions estaven patint 

una davallada de diversitat genètica durant el període 2014-2017, però en l’últim any estudiat 

s’ha observat un augment d’aquests valors. L’anterior davallada es podria explicar per un 

aïllament genètic causat per l’efecte restrictiu del Front Almeria-Orà, generalment proposat 

com la principal barrera oceanogràfica entre l’oceà Atlàntic i la Mediterrània (Patarnello et al., 

2007; Shunter et al., 2011). Ara bé, al 2018 tant la població d’Alacant com la de València han 

experimentat un augment de la diversitat. Aquest resultat es podria explicar per un afebliment 

del Front Almeria-Orà, que permetria el flux d’individus de la mar d’Alboran cap a zones més 

llevantines. D’altra banda, la població del Delta de l’Ebre seguia una tendència d’augment en 

la diversitat genètica, però en l’últim any aquesta ha disminuït considerablement. Es podria 

hipotetitzar que això és degut a la davallada de la variabilitat aportada pel Corrent del Nord, 
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donat que de les 29 seqüències, 28 pertanyen a l’haplogrup mediterrani i una sola a l’atlàntic. 

Finalment, la població del Nord de Catalunya no s’ha considerat des del punt de vista 

quantitatiu, ja que és una població difícil de mostrejar, de la qual s’han obtingut pocs individus. 

Rufino et al. (2005) ja van indicar que es tractava d’una població amb tendència a la baixa, 

tant en el percentatge de presències com en la densitat poblacional. 

Respecte a la classificació de les seqüències, la xarxa haplotípica i l’arbre filogenètic obtinguts 

amb les dades de l’any 2018, així com la xarxa generada amb les del període 2014-2018, 

reforcen la idea que hi ha dos haplogrups principals, l’Atlàntic i el Mediterrani, tal i com s’havia 

postulat en estudis previs (García-Merchan, 2012; Ojeda, 2015; Pascual et al., 2016; Serra, 

2017; Lagares, 2018). La major part dels individus amb haplotip Atlàntic provenen de les 

poblacions de Cádiz i de l’Oest de la mar d’Alboran, mentre que l’haplogrup Mediterrani està 

compost principalment per individus de la resta de les poblacions (l’Est de la mar d’Alboran, 

Alacant, València, Delta de l’Ebre i Nord de Catalunya). En el present treball s’ha trobat un 

haplotip (Ldep_28) que ha presentat problemes en el moment de classificar-lo dins d’un 

haplogrup. Segons la xarxa generada amb els haplotips del 2018, s’hauria de classificar com 

a Mediterrani, mentre que si es seguís el criteri de l’arbre filogenètic es consideraria Atlàntic, 

tot i que es separa molt aviat de la resta d’aquest haplogrup. L’algorisme que permet construir 

la xarxa uneix l’haplotip Ldep_28 amb el principal mediterrani (Ldep_02) mitjançant tres canvis, 

mentre que del Ldep_28 fins al nuclear de l’atlàntic (Ldep_03) calen quatre canvis. A més a 

més, en construir una xarxa amb els haplotips trobats durant el període 2014-2018, Ldep_28 

es connecta clarament amb els mediterranis. 

Dels 36 haplotips trobats l’any 2018, 12 (Ldep_150 - Ldep_161) han estat descrits per primer 

cop en aquest treball. En teoria al llarg dels anys el nombre d’haplotips nous trobats hauria 

d’anar disminuint de forma asimptòtica, ja que cada cop és més difícil trobar-ne de diferents. 

Sorprenentment aquest any s’han trobat tres nous haplotips més que el 2017, que se’n van 

descriure 9. Ara bé, el nombre d’individus seqüenciats el 2018, amb un total de 188 

seqüències, és superior al de l’any anterior, amb 144. Si ens fixem en la proporció d’haplotips 

nous respecte el nombre total d’individus seqüenciats es pot veure com la diferència entre els 

dos anys és mínima, sent de 0,064 pel 2018 i de 0,063 pel 2017.  

Si ens fixem en la distribució dels dos haplogrups entre les diferents poblacions al 2018 (Fig. 

10), es pot observar que a Cádiz l’atlàntic és majoritari (87,5%). En canvi, la mar d’Alboran 

occidental presenta una forta davallada d’aquest haplogrup (50%) i a l’Est és encara menor 

(35,5%). En canvi, a la resta de poblacions l’haplogrup mediterrani és dominant (Alacant, 

87,1%; València, 90%; Delta de l’Ebre, 96,6%; Nord de Catalunya, 100%). Aquestes 

composicions ens reflecteixen el tipus i intensitat de les barreres oceàniques presents entre 



25 
 

les nostres poblacions (Taula 3 i Fig. 14). Analitzant Cádiz respecte a la mar d’Alboran 

occidental es pot observar que en el 2018 l’Estret de Gibraltar va tenir un efecte significatiu 

com a front marí, sent la principal barrera a l’hora de separar les masses d’aigua atlàntiques 

de la mediterrànies (Fig. 15). El seu efecte sobre la diferenciació de poblacions de crustacis 

ha estat descrit prèviament (Papetti et al., 2005; Sala-Bozano et al., 2009; Fernández et al., 

2011; García-Merchán et al., 2012). Gràcies als càlculs de l’estadístic GammaST, es pot veure 

com aquest front no té sempre la mateixa importància, ja que en algun any (p.e. el 2018), té 

un efecte molt acusat, però en d’altres no afecta a la diferenciació genètica de L. depurator 

(2014 i 2016). Per tant, tot i que s’havia proposat que l’Estret de Gibraltar podia ser una barrera 

permanent (García-Merchán, 2012), l’estudi de L. depurator al llarg del quinquenni suggereix 

que no ho és, ja que segurament depèn de les condicions ambientals que condicionen el patró 

de corrents. 

 

 

Figura 14. Freqüències dels haplogrups ATL (blau) i MED (vermell) l‘any 2018 a les poblacions de Cádiz (CADI), 
Oest de la mar d’Alboran (WALB), Est de la mar d’Alboran (EALB), Alacant (ALAC), València (VALE), Delta de 
l’Ebre (DELT) i Nord de Catalunya (NCAT). La línia taronja indica la separació principal de les poblacions en funció 

dels dos haplogrups. La línia discontínua verda mostra una possible separació secundària. 
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Figura 15. Mapa de la zona de la mar d'Alboran amb els girs anticiclònics de l’Oest (WAG) i de l’Est 
(EAG). L’any 2018 la barrera entre les masses d’aigua atlàntiques i mediterrànies (línia vermella) es 
situava entre les poblacions de Cádiz i l’Oest de la mar d’Alboran. La línia discontínua verda mostra una 

possible separació secundària (adaptat de Silva et al., 2006). 

 

L’estret de Gibraltar no és la única barrera que podria estar separant les poblacions estudiades 

el 2018. Entre la mar d’Alboran oriental i Alacant hi ha un esglaó, ja que es passa de 35,5% 

d’haplotips Atlàntics a 12,9%, respectivament. Entre aquestes dues poblacions es localitza el 

Front d’Almeria-Orà (AOF), la barrera típicament considerada com a punt de tall entre les 

aigües atlàntiques i les mediterrànies (Patarnello et al., 2007; Galarza et al., 2009; Schunter 

et al., 2011; Pascual et al., 2017). En calcular els valors de GammaST entre l’Est de la mar 

d’Alboran i Alacant no es van trobar diferències significatives, el que podria indicar que el 2018 

aquest front no té efecte sobre L. depurator. En comparar les poblacions de l’Oest i l’Est de la 

mar d’Alboran tampoc es va trobar significació, de manera que aquest front no es localitzaria 

entre els dos girs anticiclònics d’aquesta mar, tal i com va trobar Serra (2017) l’any 2016. Ara 

bé, en realitzar el mateix test entre les poblacions de l’Oest de la mar d’Alboran i Alacant sí 

que es troba significació. És a dir, hi ha una certa gradació en la composició d’haplogrups a 

mesura que ens endinsem dins del mar d’Alboran d’oest a est, i semblaria que el Front 

Almeria-Orà tindria un cert efecte, malgrat que estaria afeblit segurament degut a que el segon 

gir anticiclònic és menys potent. Aquesta gradació no es va trobar l’any 2016 on el front no 

estava afeblit, sinó que desplaçat cap al mig de la mar d’Alboran entre els dos girs anticiclònics 

(Serra et al., 2018). En canvi, l’estudi dut a terme l’any 2017 demostrava sense cap mena de 

dubtes que la barrera principal era l’AOF i que se situava entre les poblacions de l’Est de la 

mar d’Alboran i Alacant (Lagares, 2018). Tots aquests resultats demostren que existeix un 

elevat dinamisme temporal, fent que l’efecte de les barreres oceàniques variï al llarg del temps. 

Els anys en els quals no es va poder mostrejar l’Est de la mar d’Alboran (2014 i 2015) 

EAG 



27 
 

s’obtenen p-valors significatius entre les poblacions de l’Oest d’aquesta mar i Alacant, el que 

indica que l’AOF té importància en la diferenciació genètica. Ara bé, no tenim constància sobre 

si el front es localitzava a la posició típica (entre EALB i ALAC), si es trobava desplaçat (entre 

WALB i EALB) o bé si estava afeblit, ja que manca la informació que permetria acotar la 

localització de la barrera. En calcular els valors de GammaST entre parells d’anys a la mateixa 

població (Taula 2), es pot veure com per l’Est de la mar d’Alboran hi ha diferències 

significatives entre anys consecutius, és a dir, 2016-2017 i 2017-2018. Això demostra que s’ha 

produït diferenciació genètica d’un any per l’altre, ja que és una població on es passa 

alternativament de tenir majoritàriament individus mediterranis a tenir-ne principalment 

d’atlàntics o a l’inrevés. Aquests resultats reforcen la idea que els fronts oceànics no són 

estables al llarg del temps i que fluctuen segons el patró de corrents, que per la seva banda 

és depenent de diferents factors ambientals.  

Finalment, la relació entre les matrius de distàncies geogràfiques i les genètiques calculada 

amb el test de Mantel resulta significativa. Això implica que les dues matrius estan 

relacionades i que, per tant, l’efecte de les barreres no és prou gran com per trencar la 

diferenciació genètica deguda a la distància. Paral·lelament, es va realitzar una anàlisi de 

coordenades principals (PCoA) a partir de la matriu de distàncies genètiques (Fig. 13). La 

primera coordenada principal permet separar les poblacions amb més influència atlàntica 

(primer Cádiz i desprès les dues de la mar d’AAlboran) d’aquelles predominantment 

mediterrànies  i, per tant, ens queden ordenades segons la seva localització geogràfica. 
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6. CONCLUSIONS 

 

Les conclusions que es poden extreure d’aquest treball són: 

- La diversitat genètica del gen mitocondrial COI a Liocarcinus depurator és variable en 

funció de les poblacions i al llarg del temps. 

 

- Per aquest marcador molecular, L. depurator presenta dos haplogrups principals ben 

definits, l’Atlàntic i el Mediterrani. 

 

- L’any 2018 la barrera que més contribueix a la diferenciació entre poblacions de L. 

depurator és l’Estret de Gibraltar, tot i que el Front d’Almeria-Orà hi podria contribuir 

amb una intensitat menor. En comparació amb els altres anys estudiats, la distribució 

en la proporció dels dos haplogrups té una aparença de gradient. 

 

- Les diferències genètiques interanuals i entre poblacions suggereixen que tan els 

processos històrics com els que es produeixen a curt termini determinen la 

connectivitat entre les poblacions de L. depurator. 

 

- Les barreres oceàniques no són fixes al llarg del temps, sinó que la seva intensitat i 

localització pot variar, tenint efectes importants en el flux gènic entre les poblacions. 
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8. ANNEX 

Taula suplementària 1. Haplotips obtinguts amb la seqüenciació parcial (527 pb) del gen mitocondrial COI de les 
188 mostres de l’any 2018, i la seva abundància en cadascuna de les poblacions mostrejades el mateix any. En 
vermell es mostren els haplotips pertanyents a l’haplogrup Mediterrani i en blau els que corresponen a l’Atlàntic. 
H: número d’haplotips; N: número d’individus. 

Haplotip CADI 18 WALB 18 EALB 18 ALAC 18 VALE 18 DELT 18 NCAT 18 TOTAL 

Ldep_01 3 6  1    10 

Ldep_02  11 14 20 19 21 5 90 

Ldep_03 18 7 9 3 1   38 

Ldep_04  1      1 

Ldep_05   1  1 1  3 

Ldep_08     1   1 

Ldep_16      1  1 

Ldep_19 1 1  2 2 1  7 

Ldep_22   1     1 

Ldep_25    1    1 

Ldep_27 1  1     2 

Ldep_28 2 1 1     4 

Ldep_33  1      1 

Ldep_34 1       1 

Ldep_37     1   1 

Ldep_52   1 1  1  3 

Ldep_56    1  1  2 

Ldep_59 1       1 

Ldep_80 2       2 

Ldep_107    1 1   2 

Ldep_108   1     1 

Ldep_118 1       1 

Ldep_138 1       1 

Ldep_141      1  1 

Ldep_150 1       1 

Ldep_151  1      1 

Ldep_152  1      1 

Ldep_153   1     1 

Ldep_154   1     1 

Ldep_155    1    1 

Ldep_156     1   1 

Ldep_157     1   1 

Ldep_158     1   1 

Ldep_159     1   1 

Ldep_160      1  1 

Ldep_161      1  1 

H 11 9 10 9 11 9 1 36 

N 32 30 31 31 30 29 5 188 



34 
 

MED 
ATL 

 

Figura suplementària  1. Xarxa dels 101 haplotips trobats durant el període 2014-2018 a les poblacions de Cádiz (CADI), Oest de la mar d’Alboran (WALB), Est de la mar 
d’Alboran (EALB), Alacant (ALAC), València (VALE), Delta de l’Ebre (DELT) i Nord de Catalunya (NCAT). La grandària dels nodes és proporcional a l’abundància de l’haplotip 

en la mostra. La línia taronja separa els dos haplogrups: Atlàntic (ATL) i Mediterrani (MED). En cian s’encercla l’haplotip Ldep_28. 
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