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Variabilitat genètica i dispersió del tritó 
pirinenc (Calotriton asper) al Parc Nacional

Abstract
Within the framework of the Life LimnoPirineus project, we made use of a combination of 
genetic and photographic mark-recapture analyses to study the factors affecting population 
connectivity in the endemic newt Calotriton asper at a small spatial scale, as well as the 
process of amphibian recolonization following non-native fish removal, in an interconnected 
system of 14 high mountain water bodies located in the National Park of Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici. Microsatellite loci revealed high levels of genetic differentiation and 
population structuring in the study area. Nevertheless, we inferred modest levels of dispersal 
and identified a number of migrants and individuals of admixed ancestry, suggesting possible 
intervalley movement and recent reproductive connectivity between several populations, 
except the most isolated localities. Analysis of recolonization routes of stocked-now fishless 
lakes revealed the importance of neighbouring never-stocked areas as source of individuals.

Keywords: gene flow, high mountain lakes, introduced fish, LIFE LIMNOPIRINEUS, photo-identification, 
Pyrenean brook newt

Resum
En el marc del projecte Life LimnoPirineus, hem fet servir una combinació d’anàlisis genètica 
i captura-recaptura fotogràfica per estudiar els factors que afecten la connectivitat poblacional 
del tritó endèmic Calotriton asper a petita escala espacial, així com el procés de recolonització 
dels amfibis després d’eliminar peixos al·lòctons, en un sistema interconnectat de 14 masses 
d’aigua d’alta muntanya del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els loci de 
microsatèl·lits van revelar alts nivells de diferenciació genètica i d’estructuració de la població 
en l’àrea d’estudi. No obstant això, vam inferir nivells modestos de dispersió i vam identificar 
una sèrie de migrants i individus amb una ascendència genètica mixta, fet que suggereix un 
possible moviment entre valls i una connectivitat reproductiva recent entre diverses poblacions, 
excepte entre les localitats més aïllades. L’anàlisi de les rutes de recolonització dels estanys 
on hem eliminat els peixos ha posat de manifest la rellevància que existeixin zones veïnes 
lliures de peixos com a font d’individus.

Paraules clau: flux genètic, estanys d’alta muntanya, peixos introduïts, Life LimnoPirineus, foto-iden-
tificació, tritó pirinenc
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Introducció
La dispersió, entesa com el moviment d’individus 
que poden mantenir el flux genètic, té un paper 
clau en el manteniment de la connectivitat entre les 
poblacions i, si està limitada, és un dels principals 
processos per impulsar i promoure l’estructuració 
genètica regional (Ronce, 2007).

Les espècies introduïdes poden tenir efectes no-
cius en l’estructura del paisatge, ja que poden alterar 
l’estructura de l’hàbitat de les espècies autòctones i, 
finalment, promoure’n la fragmentació i la degradació 
(Zarnetske et al., 2017), i això, al seu torn, pot di-
ficultar la dispersió d’espècies autòctones entre 
les taques d’hàbitats habitables (Didham, 2010). A 
les masses d’aigua d’alta muntanya dels Pirineus, 
l’impacte de les espècies introduïdes en el paisatge 
és especialment visible, ja que els peixos al·lòctons 
estan provocant canvis ecològics rellevants (Miró et 
al., 2018; Ventura et al., 2017). Aquests ambients 
aquàtics no tenen, de manera natural, presència 
de peixos, per les barreres naturals que les han 
mantingut aïllades dels rierols que transcorren 
a menys altitud. Quan s’introdueixen, els peixos 
constitueixen una amenaça per a les espècies 
autòctones, a través de la depredació directa de la 
fauna autòctona o la competència per les preses 
(Miró et al., 2018). Al Pirineu català, per revertir 
aquesta pèrdua de biodiversitat, des de l’any 2015 
s’estan duent a terme activitats de restauració dels 
estanys mitjançant l’eliminació de peixos en el marc 
del projecte de conservació Life LimnoPirineus 
(www.lifelimnopirineus.eu). Un dels objectius del 
projecte és retornar vuit estanys d’alta muntanya 
al seu estat natural, lliure de peixos, i permetre la 
recuperació d’espècies autòctones, com els amfibis 
(Miró et al., 2020).

El tritó pirinenc (Calotriton asper) és un urodel de 
mida petita endèmic dels Pirineus. És una espècie 
bàsicament aquàtica que es pot trobar en estanys, 
coves i rierols a cotes mitjanes i altes. El C. asper va 
experimentar una disminució dramàtica de la seva 
metapoblació durant el segle XX, com a resultat de 
l’efecte negatiu dels peixos introduïts als hàbitats 
on viu (Miró et al., 2018). Estudis anteriors sobre el 
C. asper han revelat cinc grans llinatges genètics 
a escala pirinenca (Milà et al., 2010; Valbuena-
Ureña et al., 2018), que corresponen a diferents 
refugis glacials on l’espècie va sobreviure a les 
glaciacions del quaternari (Lucati et al., 2020b). 
A més a més, tant els estudis genètics com de 

camp van evidenciar una vagilitat força baixa 
de l’espècie (Lucati et al., 2020b; Montori et al., 
2008a; Montori et al., 2008b), mentre que denoten 
un patró complex de migració entre estanys i/o 
rierols propers (Lucati et al., 2020a).

Aquí s’han estudiat els factors que afecten el flux 
genètic i la connectivitat de les poblacions de C. 
asper a escala regional, així com el procés de re-
colonització dels amfibis després de l’eliminació 
de peixos al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. Vam mostrejar poblacions, tant a 
una escala espacial àmplia com local, per tal d’ob-
tenir informació sobre els moviments del C. asper 
a curta i mitjana distància i avaluar la importància 
del paisatge tenint en compte que influeix en els 
seus patrons de distribució i dispersió. Per fer-ho, 
hem utilitzat una combinació d’anàlisis tant genèti-
ques com de captura-recaptura (mitjançant identi-
ficació fotogràfica). 

Material i mètodes
Àrea d’estudi i treball de camp
L’avaluació de l’estructura de la població i la 
dispersió recent es va dur a terme en 14 estanys 
i rius d’alta muntanya permanents en sis circs 
glacials del Parc Nacional (figura 1, taula 1). Totes 
les localitats són d’origen glacial i estan a cotes 
que oscil·len entre els 2.021 i els 2.510 metres 
sobre el nivell del mar. La distància entre localitats 
dins de cada circ glacial era inferior a 1 kilòmetre. 
De les 14 masses d’aigua, 8 no tenen peixos i 
mantenen poblacions naturals de C. aspe; en 5 
s’han erradicat els peixos o s’ha dut a terme un 
control intensiu d’aquest animal i s’hi està produint 
la colonització natural de C. asper, i en un estany 
encara hi ha peixos i gairebé no s’hi han trobat 
tritons (figura 1, taula 1).

El mostreig es va dur a terme, majoritàriament, 
durant els estius del 2016 i del 2017. Es van  
mostrejar diferents cops quatre poblacions du-
rant els dos anys per investigar la dinàmica de 
recolonització després d’eliminar els peixos (tau-
la 1). Els tritons es van capturar manualment o 
utilitzant xarxes manuals, es van sexar, pesar 
i mesurar al camp abans de fotografiar el costat 
ventral per poder-los identificar individualment. 
Les mostres de teixit es van recollir mitjançant el 
tall de puntes del dit i es van emmagatzemar en 
etanol absolut a -20 °C. Tots els individus van ser 
alliberats al mateix lloc de la captura. 
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Figura 1. Mapa de la zona d’estudi, on es mostren els llocs de mostreig situats al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. Per als codis de població, vegeu la taula 1.

Taula 1. Característiques descriptives i informació geogràfica de cada població analitzada. Lat., latitud; Long., longitud; 
Alt., altitud en metres; N microsat., nombre d’individus analitzats per microsatèl·lits (els asteriscs indiquen les quatre po-
blacions remostrejades).

Població Codi Lat. Long. Alt. Presència 
de peixos N microsat.

Estanyet de Dellui Nord IDE 42.55 0.94 2306 Erradicat 20*

Estanyet de Dellui Mig MDE 42.55 0.94 2314 Erradicat 39*

Bassa freda de Dellui BFD 42.55 0.95 2314 Sense peixos 8

Estanyet de Dellui Sud NDE 42.55 0.94 2313 Sense peixos 37*

Estany de Dellui GDE 42.55 0.95 2349 Amb peixos -

Bassa de l’estanyet de Dellui Nord BPD 42.55 0.94 2307 Erradicat 2

Riu esquerre de Subenuix RSE 42.58 0.99 2142 Sense peixos 5

Riu de Subenuix RSU 42.58 0.99 2021 Sense peixos 21

Estany de Subenuix SUB 42.57 0.99 2194 Erradicat 5

Estany Xic de Subenuix XSU 42.57 0.99 2272 Sense peixos 36*

Riu de Coma de Peixerani CPX 42.57 0.97 2297 Sense peixos 15

Estany Redó de Riquerna RQN 42.51 0.95 2411 Sense peixos 14

Estany de Corticelles CTS 42.56 0.95 2278 Sense peixos 15

Riu del Cap del Port de Peguera CPP 42.54 1.03 2510 Erradicat 2

Total 234
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Anàlisis genètiques
L’ADN es va extreure en un volum total de 100 
microlitres seguint el mètode d’extracció HotSHOT 
(Montero-Pau et al., 2008). Les mostres es van 
genotipar per a un conjunt de 17 loci de microsatèl·lits 
multiplexats en tres plaques (Drechsler et al., 
2013) i els fragments es van processar mitjançant 
Geneious 11.0.5 (Kearse et al., 2012). 

L’estructuració genètica de les poblacions es va 
inferir mitjançant una anàlisi de clúster bayesiana, 
mitjançant el programari Structure 2.3.4 (Pritchard 
et al., 2000), amb el qual s’obtenen el nombre 
de grups genèticament diferenciats. Totes les 
simulacions es van repetir 20 vegades per a 
cada grup simulat (K), establertes entre 1 i 14 
(és a dir, el número de llocs de mostreig més 
un), amb cent mil passos previs, seguits de cinc-
centes mil repeticions MCMC. El programa es va 
executar mitjançant el model que assumeix que 
les poblacions es poden haver mesclat entre elles 
i amb freqüències al·lèliques correlacionades. 
El programari també es va executar per a cada 
clúster/grup per separat. Per estimar el nombre 
òptim de grups hem utilitzat tant el mètode original 
de Pritchard et al. (2000) com el mètode ΔK 
d’Evanno et al. (2005), tal com es va implementar 
en el paquet de R pophelper (Francis, 2017). 
El mateix paquet va ser utilitzat per obtenir 
una mitjana de totes les repeticions de cada K i 
representar la sortida.

El GeneClass2 2.0 es va utilitzar per detectar mi-
grants de primera generació, és a dir, individus 
nascuts en una població diferent de la que van ser 
recollits (Piry et al., 2004). Hem utilitzat dos criteris 
de càlcul de probabilitat diferents per detectar 
migrants: el Lhome, que és la probabilitat de 
trobar un individu a la població on es va mostrejar, 
i el Lhome/Lmax, la proporció de Lhome amb la 
probabilitat més alta entre totes les poblacions 
mostrejades. Hem utilitzat el mètode bayesià 
de Rannala i Mountain (1997), juntament amb 
el mètode de remostreig de Monte-Carlo de 
Paetkau et al. (2004) utilitzant una simulació de 
10.000 individus. L’error de tipus I (nivell alfa) es 
va establir en 0,01. Per visualitzar les trajectòries 
dels migrants de primera generació, vam generar 
un diagrama de la corda mitjançant el paquet de R 
circlize (Gu et al., 2014).

Hem pogut remostrejar quatre poblacions en 2 
anys per explorar els patrons interanuals de re-
producció i la dinàmica de colonització de nous 
ecosistemes. De les quatre localitats, dos no tenen 

peixos (Estanyet de Dellui Sud —NDE— i Estany 
Xic de Subenuix —XSU—) i dos estaven en fase 
d’erradicació completa dels peixos (Estanyet de 
Dellui Nord —IDE— i Estanyet de Dellui Mig —
MDE—). Per calcular estimacions de màxima 
probabilitat de les relacions genètiques entre 
individus es va utilitzar ML-Relate (Kalinowski et 
al., 2006) , establint intervals de confiança a 0,95 
i aplicant 10.000 aleatoritzacions. El programa 
assigna el parentiu entre diferents parelles segons 
les categories següents: pares i fills (PO), germans 
complets (FS), mig germans (HS) i no emparentats 
(U). En els casos on U tenia la mateixa probabilitat 
que HS i FS, vam agrupar aquestes relacions com 
una nova categoria (de tercer ordre, per exemple, 
cosins) (Savage et al., 2010). Per a cada lloc 
mostrejat, vam calcular la relació per separat de 
cada any, i també les mostres agrupades dels 
dos anys. A més, vam utilitzar Poptreew (Takezaki 
et al., 2014) per construir un arbre filogenètic, 
utilitzant la distància genètica de Nei (DA, Nei et 
al., 1983) amb 1.000 aleatoritzacions a l’atzar amb 
remostreig. L’anàlisi de l’arbre filogenètic es va 
dur a terme entre totes les localitats de mostreig, 
incloses les quatre poblacions amb remostreig.

Hem utilitzat Linkage Mapper 2.0.0 (McRae i Ka-
vanagh, 2011) per identificar possibles corre-dors 
de dispersió i calcular els camins amb un cost 
més petit entre les àrees mostrejades. El camí 
menys costós, és a dir, la ruta més probable i 
rendible que un individu agafaria per moure’s 
entre dos punts, representa una mesura més 
realista que la distància euclidiana, ja que té en 
compte la configuració del paisatge i la complexitat 
topogràfica (Adriaensen et al., 2003). Les àrees 
centrals estaven representades per les 14 masses 
d’aigua objectiu. Hem creat una superfície de 
resistència, que considerava els trets paisatgístics 
següents: pendent, cota i presència de peixos. 
El pendent i l’elevació es van derivar d’un model 
digital d’elevació, mentre que les dades dels 
peixos es van obtenir a partir d’enquestes de camp 
i de literatura publicada prèviament (Miró i Ventura, 
2013). Per a cada característica del paisatge, vam 
produir una superfície de resistència en la qual 
els valors oscil·laven entre 1 i 1.000, en què els 
valors d’1 representen hàbitats ideals i els valors 
més alts indiquen hàbitats amb una idoneïtat 
cada cop més baixa. El ràster de superfície de 
resistència final es va generar mitjançant Raster 
Calculator a ArcMap 10.1 (ESRI, Redlands, Ca-
lifòrnia, EUA). Linkage Mapper es va executar a 
ArcMap mitjançant l’eina Linkage Pathways amb 
paràmetres predeterminats.
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Identificació dels individus amb I3S
Les fotografies fetes de cadascun dels individus 
es van comparar mitjançant el programari 
d’identificació de patrons de codi obert I3S Pattern+ 
4.1 (https://reijns.com/i3s/). El programa compara 
la imatge seleccionada amb les que ja s’inclouen 

en el conjunt de dades, i mostra a l’usuari una llista 
de possibles coincidències, classificades segons 
una puntuació de dissimilaritat calculada per a 
cada parell d’imatges. L’usuari pot seleccionar si 
accepta o rebutja una coincidència.

Resultats
Estructura genètica global i dispersió
L’anàlisi de Structure va revelar que les 13 po-
blacions es podien agrupar en tres grups genètics 
diferenciats amb una forta associació amb la 
geografia (figura 2). De fet, els tres clústers es-
taven restringits a la part est, oest i sud del Parc 
Nacional, respectivament. Es van detectar nivells 
modestos de barreja entre els grups 1 (oest: vall 
de Dellui + estany de Cortiselles) i 2 (est: vall de 
Subenuix + riu de Coma de Peixerani), cosa que 
indica un possible moviment entre valls, mentre 
que el grup 3 (sud) era marcadament diferent i no 
es detectava cap barreja amb els altres dos grups. 
Quan es van analitzar els grups 1 i 2 per separat, 
tots dos es van dividir en dos subgrups cadascun 
(figura 2): l’agrupació de poblacions occidentals 
va donar lloc a un gradient de diferenciació 
genètica nord-sud, mentre que les poblacions 
orientals van mostrar una ruptura genètica forta 
entre les dues valls (circs de Subenuix i de Coma 
de Peixerani).

L’estimació de la dispersió recent feta amb Ge-
neClass2 va indicar que, per als clústers 1 i 2, la 
migració entre poblacions que pertanyen al mateix 
clúster genètic era relativament freqüent (clúster 1: 
12 casos; clúster 2: 8 casos; figura 3). Això va ser 

Figura 2. Gràfics de barres resultants de les anàlisis de Structure. El diagrama de barres superior és per a K = 
3 grups a totes les poblacions, i a continuació es mostren els diagrames de barres per a K = 2 per als grups 1 i 
2 analitzats per separat. Cada individu està representat per una única barra vertical, i la longitud de cada barra 
representa la probabilitat de pertinença a cada clúster. Les línies blanques separen les poblacions. Per als codis de 
població, vegeu la taula 1.

Figura 3. Diagrama de la corda que mostra els fluxos 
de migrants de primera generació entre poblacions 
mostrejades tal com indica GeneClass2. La mida de la 
corda és proporcional al nombre de migrants detectats 
i les fletxes indiquen la direcció de la migració. Els 
colors delineen els tres grups genètics identificats per 
STRUCTURE (rosa clar: grup 1, bordeus: grup 2, rosa 
fosc: grup 3). Per als codis de població, vegeu la taula 1.
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especialment cert per a les poblacions situades al 
mateix circ glacial. No obstant això, d’acord amb 
els resultats de Structure, també vam detectar dos 
casos de migració recent entre els clústers 1 i 2. 
L’anàlisi del camí menys costós va indicar que la 
longitud dels corredors de dispersió que havien 
utilitzat els migrants de primera generació era in-
ferior a 4 kilòmetres. Structure també va identificar 
26 individus amb ascendència mixta, és a dir, in-
dividus que tenien un genotip intermedi entre dos 
grups, fet que suggereix que són el producte de la 
barreja entre llinatges genètics diferents (figura 4). 
Aquests individus tenen valors Q entre 0,2 i 0,8, 
cosa que indica una pertinença no trivial a més 
d’un clúster (Bergl i Vigilant, 2007). Dels 26 tritons, 
dos van ser identificats prèviament com a migrants 

per GeneClass2. Es va inferir que tots els 26 indi-
vidus menys dos es barregen entre els grups 1 i 
2, la majoria de poblacions situades a la frontera 
entre els dos grups (és a dir, l’estany de Corticelles 
i el riu de Coma de Peixerani). 

Poblacions remostrejades en estanys restaurats
L’anàlisi de parentesc va mostrar que molt pocs 
individus, tant en anys diferents com dins del ma-
teix any, eren mig germans o germans complets, i 
la majoria d’individus no estaven relacionats o no-
més relacionats dèbilment; també que la proporció 
relativa de categories de parentesc era relativa-
ment estable entre anys (figura 5). A més, vam fer 
l’anàlisi de Structure per a les dues poblacions res-
taurades agrupades durant els 2 anys (figura 5). 

Figura 4. Valors Q classificats (probabilitat de pertinença a cada clúster) per a cada individu de cada clúster, tal com 
es dedueix per Srtucture.

Figura 5. Percentatge de parentesc dins de cadascuna de les quatre poblacions remostrejades. La relació es va 
calcular per any (2016 i 2017) i agrupant mostres dels dos anys (Total). Les categories de parentesc, estimades 
pel ML-relate eren les següents: U (no relacionat), C (tercer ordre, per exemple, cosins), HS (mig germans) i FS 
(germans complets). No es van detectar relacions pares-fills. Es presenten gràfics de barres de Structure (K = 2) que 
mostren la proporció d’assignació de mostres entre anys pels dos estanys restaurats (MDE i IDE) i els dos estanys 
sense peixos (NDE i XSU). Vegeu la taula 1 per als codis de població.
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Els diagrames de barres van mostrar que, mentre 
que a la població Estanyet de Dellui Mig hi havia 
K = 2 unitats genètiques, amb probabilitats relati-
vament altes d’assignació individual l’any respec-
tiu de mostreig, no es va detectar cap estructura 
genètica aparent a l’Estanyet de Dellui Nord. De 
la mateixa manera, l’arbre filogenètic va revelar 
que els individus recollits a la població Estanyet 
de Dellui Mig el 2016 estaven més relacionats ge-
nèticament amb les poblacions situades al sector 
sud de la vall de Dellui, mentre que els individus 
recollits el 2017 tenien una afinitat més alta amb 
els estanys de Dellui nord (figura 6).

Identificació individual I3S
Es van capturar i identificar un total de 425 tritons 
pirinencs durant el període de 3 anys (taula 1) 
El patró ventral de cada individu capturat era 
únic i prou variat per fer-ne una identificació 
individual fiable amb I3S Pattern+. Dels 425 
individus, 24 van ser recapturats almenys una 
vegada. De les 24 recaptures, només tres es van 
trobar en un lloc diferent del lloc de la primera 
recollida. En tots els casos, la migració va implicar 
poblacions veïnes separades per una distància 
de menys cost de 15-84 metres: el primer individu 
es va capturar per primera vegada a l’estany de 
Subenuix (restaurat) i recapturat un any més tard 
al riu de Subenuix (sense peixos), mentre que 

el segon i el tercer es van capturar per primera 
vegada a l’estanyet de Dellui Sud (sense peixos) 
i recapturats dos anys més tard a l’estanyet de 
Dellui Mig (restaurat).

Discussió
Estructura genètica i dispersió a petita escala 
espacial
Hem trobat proves d’estructuració genètica a es-
cala fina en el tritó pirinenc, en una zona restrin-
gida del Pirineu central-oriental (figura 2). Concre-
tament, hem detectat tres llinatges genèticament 
i geogràficament diferents situats a les parts est, 
oest i sud del Parc Nacional. A més a més, els 
grups oriental i occidental tenen una subestructu-
ra diferenciada. Aquestes troballes complementen 
i amplien el treball anterior sobre l’estructura ge-
nètica espacial de C. asper, que es va dur a ter-
me principalment a grans escales espacials (per 
exemple, Lucati et al., 2020b; Milá et al., 2010; 
Oromi et al., 2018; Valbuena-Ureña et al., 2018), 
fet que proporciona una perspectiva a escala més 
petita de la dinàmica de l’espècie.

Malgrat els alts nivells de subdivisió genètica, les 
nostres dades suggereixen que els moviments 
entre grups continuen o s’han produït recentment 
entre diverses localitzacions. De fet, els resultats 
van mostrar que uns quants individus van migrar 

Figura 6. Arbre filogenètic basat en les distàncies DA que mostra la relació entre els tres grups genètics inferits per 
Structure (rosa clar: grup 1, bordeus; grup 2, rosa fosc: grup 3; vegeu la figura 2). Les quatre poblacions remostrejades 
(MDE, IDE, NDE i XSU) s’etiqueten per any de mostreig. Vegeu la taula 1 per als codis de població.
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entre circs glacials o grups genètics dins de la 
generació actual (figura 3), mentre que altres 
individus van mostrar ascendència recent d’un 
grup genètic diferent del seu grup d’origen (figura 
4). Com era d’esperar, els signes de migració 
i/o barreja recents van incloure principalment 
poblacions situades a les fronteres dels clústers 
i tendien a esvair-se amb la distància. No 
obstant això, aquest estudi suggereix que els 
tritons pirinencs no només poden fer moviments 
ocasionals entre valls i/o entre grups, sinó que 
també poden reproduir-se a la nova zona. Aquesta 
connectivitat reproductiva es considera crucial 
perquè mantinguin a llarg termini la diversitat 
genètica en petites poblacions fragmentades 
(Bijlsma et al., 2000; Tallmon et al., 2004). En 
els tritons, la fase juvenil terrestre és l’etapa de 
dispersió primària del cicle de vida (Pittman et 
al., 2014). Els joves poden migrar a distàncies 
relativament llargues i seran responsables de la 
majoria dels intercanvis genètics.

El grup sud (clúster 3) és el que va resultar més 
diferent de la resta i va mostrar poques evidències 

de connectivitat genètica amb altres àrees (figures 
3 i 4). Les llargues branques de l’arbre filogenètic 
que separen aquest llinatge dels altres són un clar 
signe de divergència genètica, possiblement com 
a resultat de la manca d’intercanvi de dispersors 
regulars (figura 6). Tot i que el grup sud està format 
per les dues poblacions més llunyanes i aïllades 
(la distància de menys cost a les poblacions 
que pertanyen als grups 1 i 2 era d’entre 5 i 12 
kilòmetres), aquesta no sembla ser tota la història, 
perquè els treballs anteriors sobre C. asper van 
demostrar que l’espècie de vegades és capaç de 
dispersar-se a aquesta distància (Lucati et al., 
2020b). Una possible explicació d’aquesta manca 
de connectivitat és la fragmentació de l’hàbitat 
induïda pels peixos introduïts (Miró et al. 2018). 
Les poblacions del grup sud estan envoltades, en 
gran part, de masses d’aigua plenes de peixos, 
que poden interferir fortament en els moviments 
de dispersió de C. asper. Amb aquest escenari, 
les oportunitats de dispersió dels individus per 
trobar nous hàbitats adequats seran limitades, fet 
que afavorirà l’aïllament i la divergència genètica 
de les poblacions (Gong et al., 2010). En conjunt, 

Figura 7. Mapa dels estanys situats a la vall de Dellui i a la vall adjacent de Corticelles (CTS). L’altitud (metres) es 
basa en una escala de grisos, on els colors més foscos indiquen elevacions més altes. Els estanys sense peixos són 
de color verd, els estanys en què s’han eliminat els peixos són blancs i l›únic estany amb peixos, taronja. Vegeu la 
taula 1 per als codis de població.
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les nostres dades suggereixen que la combinació 
de la distància i la introducció de les espècies no 
autòctones pot estar marcant l’estructura genètica 
de les poblacions de C. asper a escala local.

Mostreig temporal i recolonització dels estanys 
restaurats: d’on provenen els tritons?
Tenint en compte els alts nivells d’estructuració 
i de diferenciació genètica observats en aquest 
estudi, esperàvem que els esdeveniments de re-
producció de cada lloc fossin relativament endo-
gàmiques (Frankham et al., 2002). En canvi, vam 
trobar que les quatre poblacions remostrejades 
estaven formades per individus majoritàriament 
no relacionats (figura 5). A més, no es va trobar 
cap diferència entre els estanys sense peixos i 
els restaurats pel que fa a la relació entre indi-
vidus. Això va en línia d’estudis anteriors sobre 
C. Asper, que mostren coeficients de consangui-
nitat baixos i nivells de variabilitat genètica dins 
del rang d’altres amfibis temperats (Chan i Zamu-
dio, 2009; Lucati et al., 2020b; Valbuena-Ureña et 
al., 2018). En vista d’això, la majoria de masses 
d’aigua incloses en aquest estudi sembla que re-
presenten un conjunt de poblacions interconnec-
tades, en què les localitats més productives pro-
veeixen les localitats veïnes amb esdeveniments 
de dispersió regulars.

Pel que fa al mostreig temporal dels dos estanys 
restaurats, vam trobar patrons contrastats de 
diferenciació genètica interanual i de colonització 
dels estanys (figures 5 i 6). Tots dos estanys 
(estanyet de Dellui Mig i estanyet de Dellui 
Nord) estan a la vall de Dellui, on les activitats 
d’erradicació de peixos s’estan duent a terme 
des de l’any 2015 (figura 7). A l’inici dels treballs 
d’erradicació de peixos, aquests estanys no tenien 
poblacions d’amfibis detectables. La riquesa 
d’espècies es va recuperar  completament només 
un any després de començar l’erradicació sense 
necessitat de translocació o reintroducció, sent 
el tritó pirinenc dels primers a colonitzar l’hàbitat 
(Miró et al., 2020). Aquí, el nostre enfocament 
molecular ens va permetre descobrir dos subgrups 
genètics a la vall de Dellui, la prevalença dels quals 
canvia als estanys centrals (figura 2). L’estanyet 
de Dellui Mig (MDE), situat a la part central de 
la vall (figura 7), presentava un elevat grau de 
diferenciació genètica interanual. Segons l’arbre 

filogenètic, les mostres recollides el 2016 estaven 
més relacionades genèticament amb els estanys 
sense peixos del sud, mentre que a les mostres 
del 2017 hi havia una ascendència més forta amb  
els estanys del nord. L’explicació més plausible 
és que, a l’inici de l’erradicació dels peixos, els 
primers colons provenien de les masses d’aigua 
sense peixos més properes (és a dir, l’estanyet 
de Dellui Sud —NDE— i la bassa freda de Dellui 
—BFD—), i, a mesura que avançaven els treballs 
d’eliminació dels peixos, l’estanyet de Dellui Nord 
(IDE), que estava sent recolonitzat pels mateixos 
tritons, pot haver començat a servir com a font 
d’individus per a l’estanyet de Dellui Mig. D’altra 
banda, l’estanyet de Dellui Nord, situat a la vora 
nord de la vall, va mostrar consistència genètica 
any rere any i va mostrar afinitat genètica amb 
l’estany de Corticelles (CTS; figures 2 i 5), un 
estany sense peixos situat al circ glacial adjacent. 
És raonable pensar que l’estany de Corticelles, 
tot i no ser l’estany més proper, va actuar com a 
principal donant de la colonització de l’estanyet 
de Dellui Nord, almenys en les fases inicials de 
l’erradicació, atès que els estanys centrals de 
Dellui estaven tots plens de peixos, la qual cosa 
feia difícil la dispersió dels tritons dels estanys del 
sud per arribar a l’estanyet de Dellui Nord (figura 
7). En suport d’aquesta hipòtesi, hem trobat proves 
de migració recent de l’estany de Corticelles a 
l’estanyet de Dellui Nord (figura 3).

Dades genètiques vs. dades de captura-recaptura
Per proporcionar informació sobre l’estructura 
espacial de la població i els patrons de moviment de 
les espècies, són útils tant les estimacions directes 
(captura-recaptura) com les indirectes (genètica) 
(McCall et al., 2013; Wang i Shaffer, 2017). Les 
dades directes d’individus marcats serien pre-
feribles, però el temps i l’esforç necessaris per 
caracteritzar els moviments individuals són sovint 
prohibitius. De fet, per a moltes espècies és 
probable que sigui més fàcil, més barat i menys 
intrusiu capturar i mostrejar individus per fer 
realitzar anàlisis genètiques ràpides, en lloc de fer 
estudis de captura-recaptura de diversos anys. 
Això és especialment cert per a espècies en perill 
d’extinció i d’hàbits nocturns com C. asper, i això 
fa que els enfocaments moleculars siguin una 
manera eficient de recopilar dades per planificar 
la conservació i la gestió (Wang i Shaffer, 2017).



138 · XII Jornades sobre recerca al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Aquí confirmem les troballes anteriors sobre la 
fiabilitat i l’eficàcia de la foto-identificació per al 
reconeixement individual de C. asper basat en el 
seu patró ventral (Lucati et al., 2020a). Tanmateix, 
el nombre tan baix de recaptures no ens va per-
metre caracteritzar profundament els patrons de 
moviment recents de l’espècie, ja que només es 
van detectar tres casos de dispersió entre estanys. 
Per tant, suggerim que s’ha d’anar amb precaució 
a l’hora d’inferir la dinàmica temporal a partir de 
dades de captura-recaptura en un estudi a curt 
termini com el nostre, ja que les estimacions 
fiables de la dinàmica de les poblacions de C. 
asper requereixen múltiples sessions de mostreig 
i un seguiment de camp a llarg termini.

Implicacions per a la conservació
L’estructura genètica de la població i la dinàmica 
de colonització que vam detectar a les nostres 
poblacions de tritó pirinenc tenen implicacions 
importants per a la conservació i la gestió a escala 
local d’aquest amfibi endèmic i gairebé amenaçat. 
En general, tot i que vam trobar nivells alts 
d’estructuració genètica, també vam documentar 
una connectivitat reproductiva considerable durant 
la generació actual i un cert grau de barreja 
genètica entre diverses poblacions, excepte 
les localitats més perifèriques i aïllades. A més, 
aquest estudi informa de les primeres evidències 
de recolonització d’amfibis d’hàbitats ocupats 
anteriorment per peixos introduïts en estanys d’alta 
muntanya, mitjançant un enfocament genètic. Els 

resultats també confirmen l’alta capacitat de C. 
asper per dispersar-se i colonitzar de manera 
natural nous ambients adequats després de la 
reducció o l’eliminació de la pressió de les espècies 
introduïdes (Lucati et al., 2020a; Miró et al., 2020).

A partir dels resultats exposats anteriorment, les 
mesures de conservació del tritó pirinenc s’haurien 
de centrar en la preservació de la identitat 
genètica de les poblacions d’alta muntanya i en 
el manteniment i, si és possible, l’augment de la 
connectivitat entre localitats, especialment les més 
aïllades i fragmentades. L’erradicació dels peixos o 
el control intensiu han demostrat que són mètodes 
efectius per a aquesta finalitat, demostrant que 
els efectes negatius causats pels peixos es poden 
revertir (Ventura et al., 2017). Tanmateix, els 
programes d’erradicació també haurien de fer un 
seguiment a llarg termini per garantir la recuperació 
de les espècies autòctones i protegir els estanys 
restaurats de futures introduccions de peixos, 
o mantenir el nombre de peixos a un nivell prou 
reduït per garantir la supervivència dels amfibis. 
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