
 

 

 

Facultat de Ciències: Institut d’Ecologia Aquàtica   Memòria del Treball Final de Grau 

 
 

 

Efecte del flux d'aigua en les taxes metabòliques del cranc 
americà (Procambarus clarkii)  

 

 

Estudiant: Bernat Martí Alsina      Grau en Biologia  

Correu electrònic: bernat18m@gmail.com  

 

Tutor/a: Dra. Anna Vila Gispert  

Empresa/institució: Grup de Recerca d’Ecologia Aquàtica Continental (GRECO), Institut 

d’Ecologia Aquàtica (IEA), Universitat de Girona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *si hi ha un cotutor assignat 

 

Data de dipòsit de la memòria a secretaria de coordinació: 

 

 

 

Vistiplau tutor (i cotutor*): 

 

 

 

Nom del tutor/a: Dra. Anna Vila Gispert  

Empresa / institució: GRECO, IEA, Universitat de 

Girona 

Correu(s) electrònic(s): anna.vila@udg.edu  

 

mailto:anna.vila@udg.edu


 

 

 

Facultat de Ciències: Institut d’Ecologia Aquàtica   Memòria del Treball Final de Grau 

 
 

Índex 
 

Resum ............................................................................................................................................ 1 

Resumen ........................................................................................................................................ 1 

Abstract ......................................................................................................................................... 2 

Introducció .................................................................................................................................... 3 

Objectius ....................................................................................................................................... 6 

Material i mètodes ........................................................................................................................ 6 

Protocol experimental ............................................................................................................... 6 

Caracterització morfològica ...................................................................................................... 8 

Obtenció de dades ..................................................................................................................... 9 

Anàlisis estadístiques .............................................................................................................. 10 

Ètica de l’estudi ........................................................................................................................... 11 

Resultats ...................................................................................................................................... 11 

Variables fisiològiques ............................................................................................................. 11 

Variables morfològiques ......................................................................................................... 16 

Relació entre les variables fisiològiques i les morfològiques ................................................... 20 

Efecte del flux d’aigua ............................................................................................................. 22 

Discussió ...................................................................................................................................... 23 

Conclusions ................................................................................................................................. 26 

Agraïments .................................................................................................................................. 26 

Bibliografia .................................................................................................................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Facultat de Ciències: Institut d’Ecologia Aquàtica   Memòria del Treball Final de Grau 

1 
 

Resum 

El metabolisme, el qual consisteix en les diferents reaccions químiques essencials per la 

vida dels organismes, es pot veure alterat per factors endògens i exògens. No obstant, 

diferents organismes són capaços d’adaptar-se a aquests factors per tal d’assolir una 

activitat metabòlica constant. En aquest estudi, la taxa metabòlica (MO2) de l’espècie 

Procambarus clarkii és mesurada de manera indirecte a partir de mesures de la taxa de 

consum d’oxigen a diferents fluxos d’aigua preestablerts (0, 15, 25, 35 i 50 cm/s). A més 

a més, també s’ha mesurat la taxa metabòlica estàndard (SMR), la taxa metabòlica 

màxima (MMR) i els diferents paràmetres morfològics que diferencien mascles de 

femelles i els quals podrien influenciar a les taxes metabòliques dels individus. Les 

mesures de MO2, SMR i MMR s’han obtingut de forma experimental al laboratori 

mitjançant un túnel de natació acoblat a un respiròmetre amb flux intermitent. El 

programa “ImageJ” ha estat utilitzat per mesurar les variables morfològiques a partir de 

fotografies digitals de cada exemplar. Les anàlisis estadístiques realitzades en aquest 

estudi es van basar en la realització de diferents tests d’ANOVA per tal de determinar si 

existien diferències significatives entre mascles i femelles pel que fa a la taxa metabòlica 

estàndard, la taxa metabòlica màxima i la capacitat aeròbica, ja que no es va observar 

regressió lineal entre les variables resposta (SMR, MMR i AS) i les covariables longitud 

total i massa corporal dels individus. Per altra banda, els resultats de l’anàlisi de la 

variància de les variables morfològiques conclouen que les variables més destacables 

per a la identificació i distinció de mascles i femelles en l’espècie P. clarkii són la llargada 

i amplada de la pinça dreta. No obstant, els diferents trets morfològics no presenten cap 

correlació amb les variables fisiològiques (SMR, MMR i AS), és a dir, amb el metabolisme. 

Finalment, l’estudi sobre l’efecte dels diferents fluxos d’aigua en el metabolisme de P. 

clarkii va determinar que el metabolisme d’aquesta espècie es veu alterat segons el flux 

d’aigua a que es sotmeten els individus, tot i que no s’observen diferències significatives 

entre sexes. Aquest fet podria explicar l’elevada presència de P. clarkii en rius amb poc 

corrent d’aigua i en basses, afavorint la utilització de gran part de l’energia per un 

creixement més ràpid com també una major supervivència i afavorint així el seu 

potencial invasor. 

 

Resumen 

El metabolismo, el cual consiste en las diferentes reacciones químicas esenciales para 

los organismos, se puede ver alterado por factores endógenos y exógenos. Sin embargo, 

diferentes organismos son capaces de adaptarse a estos factores para alcanzar una 

actividad metabólica constante. En este estudio, la tasa metabólica (MO2) de la especie 

Procambarus clarkii es medida de manera indirecta a partir de medidas de la tasa de 

consumo de oxígeno a diferentes flujos de agua preestablecidos (0, 15, 25, 35 y 50 cm/s). 

Además, también se ha medido la tasa metabólica estándar (SMR), la tasa metabólica  
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máxima (MMR) y los diferentes parámetros morfológicos que diferencian machos de 

hembras y los que podrían influenciar en las tasas metabólicas de los individuos. Las 

medidas de MO2, SMR y MMR se han obtenido de forma experimental en el laboratorio 

mediante un túnel de natación acoplado a un respirómetro con flujo intermitente. El 

programa "ImageJ" ha sido utilizado para medir las variables morfológicas a partir de las 

fotografías digitales de cada ejemplar. Los análisis estadísticos realizados en este estudio 

se basaron en la realización de diferentes tests de ANOVA para determinar si existían 

diferencias significativas entre machos y hembras con respecto a la tasa metabólica 

estándar, la tasa metabólica máxima y la capacidad aeròbica, ya que no se observó 

regresión lineal entre las variables respuesta (SMR, MMR y AS) y las covariables longitud 

total y masa corporal de los individuos. Por otra parte, los resultados del análisis de la 

varianza de las variables morfológicas concluyen que las variables más destacables para 

la identificación y distinción de machos y hembras en la especie P. clarkii son la longitud 

y anchura de la pinza derecha. No obstante, los diferentes rasgos morfológicos no 

presentan ninguna correlación con las variables fisiológicas (SMR, MMR y AS), es decir, 

con el metabolismo. Finalmente, el estudio sobre el efecto de los diferentes flujos de 

agua en el metabolismo de P. clarkii determinó que el metabolismo de esta especie se 

ve alterado según el flujo de agua a que se someten los individuos, aunque no se 

observan diferencias significativas entre sexos. Este hecho podria explicar la elevada 

presencia de P. clarkii en ríos con baja corriente de agua y en balsas de bajo flujo, 

favoreciendo la utilización de gran parte de la energía para un crecimiento más rápido 

como también una mayor supervivencia y favoreciendo así su potencial invasor. 

 

Abstract 

Metabolism, which consists of different chemical reactions essential for organisms, can 

be altered by endogenous and exogenous factors. However, different organisms are 

able to adapt to these factors to achieve a constant metabolic activity. In this study, the 

metabolic rate (MO2) of the species Procambarus clarkii is measured indirectly from 

measurements of the rate of oxygen consumption at different pre-established water 

flows (0, 15, 25, 35 and 50 cm/s ). In addition, the standard metabolic rate (SMR), the 

maximum metabolic rate (MMR) were also measured, as well as the different 

morphological parameters that differentiate males from females and those that could 

influence the metabolic rates of individuals. The measurements of MO2, SMR and MMR 

have been obtained experimentally in the laboratory through a swimming tunnel 

coupled to an intermittent-flow respirometer. The "ImageJ" program has been used to 

measure the morphological variables from the digital photographs of each specimen. 

The statistical analyzes performed in this study were based on different ANOVA tests to 

determine if there were significant differences between males and females in relation 

to the standard metabolic rate, the maximum metabolic rate and their aerobic scope, 
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since no linear regression was observed between the response variables (SMR, MMR 

and AS) and the covariates of total length and body mass of the individuals. On the other 

hand, the results of the analysis of variance of the morphological variables conclude that 

the most remarkable variables for the identification and distinction of males and females 

in the species P. clarkii are the length and width of the right cheliped. However, the 

different morphological features do not manifest any correlation with the physiological 

variables (SMR, MMR and AS), that is, with the metabolism. Finally, the study on the 

effect of the different water fluxes on the metabolism of P. clarkii determined that the 

metabolism of this species is altered according to the water flow to which the individuals 

are subjected, although not significant differences were observed between sexes. This 

fact could explain the high presence of P. clarkii in rivers of low water flow and in ponds, 

favoring the use of a large part of the energy for faster growth as well as greater survival 

and thus favoring its invasive potential. 

 

Paraules clau 

Respirometria; Espècie invasora; Taxa metabòlica estàndard (SMR); Taxa metabòlica 

màxima (MMR); Capacitat aeròbica (AS); Potencial invasor 

 

Introducció 

El metabolisme consisteix en la sèrie de reaccions químiques d’un organisme, les quals 
són essencials pel manteniment i per la proliferació de la vida (McFeeters et al., 2011). 
La taxa metabòlica pròpia d’un organisme és variable i es pot veure influenciada per 
diversos factors tant endògens (e.g. massa corporal, trets fisiològics, nivell d’activitat) 
com exògens (e.g. temperatura, disponibilitat d’oxigen,..) (Chabot et al., 2016; 
Rosewarne et al., 2016). L’efecte d’aquests factors sobre la taxa metabòlica és 
adaptable, ja que l’activitat metabòlica sol ser constant en valors òptims (Paglianti et al., 
2004). No obstant, si el metabolisme esdevé massa baix degut a algun dels factors 
esmentats, els organismes no poden ser prou actius com per alimentar-se, créixer i 
reproduir-se. En cas contrari, si el metabolisme esdevé massa elevat, els organismes 
dissiparan una gran quantitat d’energia i com a conseqüència no seran capaços de 
satisfer les demandes energètiques (Vernberg & Vernberg, 1983). Mesures sobre la taxa 
metabòlica, estan esdevenint cada cop més populars per tal de respondre preguntes 
fonamentals no només sobre fisiologia, sinó també relacionades amb l’ecologia animal 
(Clark et al., 2013; Rosewarne et al., 2016). Per exemple, mesures sobre la taxa 
metabòlica s’utilitzen per tal de respondre qüestions sobre els mecanismes metabòlics 
subjacents als processos ecològics, inclosa la teoria metabòlica de l’ecologia (Brown et 
al., 2004), la qual prediu com la taxa metabòlica, establint les taxes d'absorció de 
recursos del medi ambient i l'assignació de recursos a la supervivència, el creixement i 
la reproducció, controla els processos ecològics en tots els nivells d’organització dels 
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individus – poblacions, comunitats i ecosistemes – a la biosfera (Brown et al., 2004; 
Whitfield, 2004; Kearney et al., 2012; Price et al., 2012; Barneche et al., 2014). Aquesta 
teoria mostra explícitament quantes estructures i dinàmiques ecològiques es poden 
explicar en termes de com la mida del cos, la cinètica química i el subministrament de 
recursos afecten el metabolisme. Els exemples inclouen: atributs de la història de vida, 
incloent-hi la taxa de desenvolupament, la mortalitat, l'edat en la maduresa, la durada 
de vida i la taxa de creixement de la població; interaccions poblacionals, incloent 
capacitat de càrrega, taxes de competència i depredació, i patrons de diversitat 
d'espècies; i processos ecosistèmics, incloent taxes de producció i respiració de 
biomassa i patrons de dinàmica tròfica. 

En la majoria d’animals aquàtics, la taxa metabòlica pot ser estimada de manera 

indirecta a partir de mesures de la taxa de consum d’oxigen (MO2), per exemple a través 

de la respirometria (Rosewarne et al., 2016). El consum d’oxigen, o més ben dit 

l’absorció d’oxigen realitzada pels teixits (Chabot et al., 2016), sol ser la mesura més 

convenient i rellevant a l’hora de mesurar les respostes metabòliques a certes variables, 

com per exemple la temperatura, la coberta vegetal, el flux d’aigua o l’alimentació 

(Paglianti et al., 2004; McFeeters et al., 2011). 

Hi ha dues variables de vital importància a l’hora de mesurar la taxa metabòlica. La taxa 

metabòlica estàndard (SMR, de l’anglès Standard Metabolic Rate), la qual es refereix a 

la taxa metabòlica mínima per a la subsistència d’un organisme ectoterm en repòs per 

a una determinada temperatura (Norin & Malte, 2011; Chabot et al., 2016; Rosewarne 

et al., 2016). Un altre dels paràmetres fonamentals i d’interès pel que fa al metabolisme 

és la taxa metabòlica màxima (MMR, de l’anglès Maximum Metabolic Rate). Aquesta 

variable representa la taxa metabòlica màxima del metabolisme aeròbic d’un 

organisme, mesurada com la taxa màxima de consum d’oxigen (MO2 max) després d’un 

exercici exhaustiu (Norin & Clark, 2016; Rosewarne et al., 2016). Per últim, la capacitat 

aeròbica (AS, de l’anglès Aerobic Scope) d’un animal, calculada com la diferència entre 

la MMR i la SMR, és utilitzada com a indicador d’estrès i representa la quantitat màxima 

d’oxigen disponible per tota aquella activitat aeròbica per sobre l’activitat rutinària 

(Farrell, 2013; Le et al., 2016; Paschke et al., 2018). 

La creixent presència d’espècies invasores a escala global és un dels principals 
problemes per a la biodiversitat (Vedia & Miranda, 2013). De fet, la introducció 
d’espècies exòtiques està considerada la segona major causa d’extincions, només per 
darrere de la destrucció d’hàbitats (IUCN, 2018). Els ecosistemes aquàtics solen ser 
particularment vulnerables a la introducció d’espècies invasores. Del total d’espècies 
invasores presents a la Península Ibèrica, 50% són peixos i crancs de riu (Vedia & 
Miranda, 2013). A les aigües continentals de la Península Ibèrica, s’hi troben com a 
mínim 45 espècies invasores d’invertebrats, i 28 espècies invasores de vertebrats 
(García-Berthou et al., 2007). D’aquestes espècies d’invertebrats, 4 són crancs de riu, el 
cran americà (Procambarus clarkii - Girard, 1852), el cranc senyal (Pacifastacus 
leniusculus - Dana, 1852), el cranc Australià - Yabbie - (Cherax destructor - Clark, 1936) i 
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l’última espècie descoberta, el cranc dels canals (Orconectes limosus - Rafinesque, 1817) 
(Benejam et al., 2011; Vedia & Miranda, 2013). 

Els crancs de riu són considerats espècies clau degut a l’important paper ecològic que 
juguen en els ecosistemes aquàtics (Vedia & Miranda, 2013). Les espècies ocupen una 
posició central en la cadena alimentària de molts ecosistemes, actuant de manera 
simultània tant de presa com de depredador (Geiger et al., 2005). A més, els crancs de 
riu enllacen els ecosistemes terrestres i aquàtics, facilitant el flux d’energia entre ells 
(Larson & Olden, 2011). 

Les poblacions del cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes, 

Lereboullet, 1858), única espècie autòctona a Europa, i on la Península Ibèrica 

representa el seu límit més al sud (Holdich & Lowery, 1988) s’estan veient reduïdes i 

desplaçades degut a diversos factors, com la modificació de l’hàbitat, la contaminació i 

la presència d’espècies invasores que competeixen pels aliments, hàbitats i que 

potencialment són portadores de malalties, com l’afanomicosis, produïda per 

Aphanomyces astaci (Smith et al., 1996; Alonso et al., 2000; Gil-Sánchez & Alba-

Tercedor, 2002; Zaccara et al., 2004; Geiger et al., 2005; Gassó, 2009; Benejam et al., 

2011). 

Una de les espècies que ha causat la disminució de A. pallipes és el cranc americà, 

Procambarus clarkii, una espècie endèmica del sud-est dels Estats Units i introduïda de 

manera voluntària al sud-oest d’Espanya l’any 1973 (Gil-Sánchez & Alba-Tercedor, 

2002). Aquesta espècie manca de mecanismes eficients de dispersió, però està molt 

adaptada a les condicions ecològiques de les zones humides mediterrànies. Com a 

espècie oportunista, aquesta presenta una alta capacitat reproductora, curt temps de 

desenvolupament i una estratègia d'alimentació flexible (Geiger et al., 2005). P. clarkii 

ha demostrat tenir poca dependència de la temperatura, mentre que A. pallipes ha 

demostrat ser altament dependent de la temperatura. La menor sensibilitat metabòlica 

cap a la temperatura i el baix requeriment energètic a altes temperatures de P. clarkii 

afavoreix la seva capacitat per sobreviure a estressos tèrmics i a la conservació de 

l’energia, permetent un creixement ràpid i una taxa alta de supervivència, 

característiques biològiques que expliquen el potencial invasiu d'aquesta espècie 

(Paglianti et al., 2004).  

Entre els organismes poiquiloterms, la temperatura, la qual varia considerablement en 

funció de la temperatura de l’ambient, és un dels factors més importants que actua 

directament sobre el metabolisme, presentant una gran variabilitat en el temps 

(Paglianti et al., 2004). Diversos estudis sobre la taxa metabòlica de diferents organismes 

davant de diversos paràmetres (variacions en la temperatura, condicions d’hipòxia, 

variacions del flux, període de muda, variacions en la coberta vegetal i en l’alimentació) 

han estat duts a terme (Paglianti et al., 2004; McFeeters et al., 2011; Clark et al., 2013; 

Huuskonen et al., 2014; Norin & Clark, 2016; Rosewarne et al., 2016; Srean et al., 2017), 
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però fins el moment no s’ha realitzat cap estudi sobre la influència del corrent d’aigua 

sobre les taxes metabòliques dels crancs de riu.  

 

Objectius 

This study aims to analyze how different water flows affect the consumption of oxygen 

and therefore the metabolic rate of the red swamp crayfish, Procambarus clarkii, as well 

as the measurement of the standard metabolic rate (SMR) and the maximum metabolic 

rate (MMR) of this species and its relationship with its morphology. In addition, this 

study defines the main morphological traits that differ between males and females. 

This study will represent the basis for future studies, comparing the metabolism of P. 

clarkii and the effect that water flow has on it with other invasive species of crayfish, as 

well as with the native species Austropotamobius pallipes, in order to perform 

conservation measures for the native species.  

 

Material i mètodes 

Protocol experimental 

Els diferents espècimens de Procambarus clarkii van ser recol·lectats en ambients lòtics 

de tres punts diferents de Catalunya durant el mes d’Octubre de 2018 mitjançant la 

utilització de nanses (trampes) col·locades als punts de mostreig. Les diferents zones de 

captura van correspondre al riu Manol (42º14’48.2”N, 2º54’31.6”E), la riera de Santa 

Maria a Caldes de Malavella (41º50’21.5”N, 2º47’52.7”E) i la riera Riudevila a Riudellots 

de la Selva (41º53’40.6”N, 2º48’44.2”E). Tots els individus capturats van ser traslladats 

al laboratori del Grup de Recerca d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, per tal 

de ser sexats i, posteriorment, transferits a 14 aquaris d’aigua dolça (Tª = 18ºC ± 1) de 

diferents mides, segons la mida dels individus. En cap cas es superava el nombre de 4 

crancs per aquari, exceptuant el cas dels crancs de mida petita (< 1cm), per tal de 

mantenir-los en un espai adequat i evitar episodis d’agressivitat per competència.  

Els individus eren alimentats cada dia, utilitzant pellet de gambes (shrimp pellet) i cucs 

de sang (bloodworms), els quals proporcionaven un alt nivell de proteïnes i nutrients 

necessaris pel creixement. Els individus en època de muda eren transferits a un aquari 

de quarantena on no s’alimentaven durant els 2 primers dies. Els individus que havien 

de ser sotmesos als tests de respirometria eren transferits també a l’aquari de 

quarantena, ja que no s’alimentaven durant les 24 hores prèvies a l’inici dels tests.  

Pel que fa les mesures de consum d’oxigen i taxes metabòliques, l’experiment es realitzà 

a través de la utilització d’un respiròmetre de 5 litres de volum i amb un sistema de flux 

intermitent automatitzat i informatitzat, el qual permetia l’obtenció de dades a curt 
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termini sobre la taxa de consum d’oxigen a diferents fluxos d’aigua (Steffensen et al., 

1984). La concentració d’oxigen dissolt es mesurà utilitzant un instrument de fibra òptica 

(Witrox 1, Loligo Systems®, Denmark), que disposa d’una sonda de temperatura i una 

altra sonda d’oxigen la qual enregistra l’oxigen dissolt en l’aigua al llarg del temps i el 

qual pot estar subjecte a canvis degut a la temperatura o a la pressió baromètrica (Figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lloc, el sensor del respiròmetre era calibrat mitjançant dues solucions 

estàndard conegudes (2-point calibration).  La calibració consistia en utilitzar una mostra 

d’aigua de la utilitzada el respiròmetre, conjuntament amb una bomba d’aire i amb aire 

atmosfèric per tal d’arribar el 100% de saturació d’oxigen. Un cop introduïda la sonda 

d’oxigen i de temperatura dins la mostra d’aigua, calia esperar a l’estabilització de la 

senyal del sensor per tal de prendre el valor mesurat com a valor 100%. 

Per altra banda, el valor 0% d’oxigen era mesurat afegint una solució de sulfat de sodi 

(Na2SO4, 0,141M) a la mostra d’aigua i retirant la bomba d’aire.  

Per tal de tenir en compte el consum d’oxigen microbià (background oxygen 
consumption) del respiròmetre, es realitzava un blanc – sense presència de cap individu 
– a l’inici i al final del test de cada espècimen. El blanc permetia tenir un indicador del 

Figura 1: Diagrama del túnel de natació i del respiròmetre amb sistema de flux 

intermitent automatitzat i informatitzat, juntament amb el motor, els instruments de 

fibra òptica i sensors de temperatura i oxigen. Recuperat de User Manual AutoRespTM 

by Loligo Systems. 
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consum d’oxigen de la comunitat microbiana de dins el respiròmetre. Així doncs, el blanc 
era mesurat abans de mesurar el consum d’oxigen a les diferents velocitats 
preestablertes, i un altre després de mesurar la taxa metabòlica estàndard (SMR).  

Posteriorment, l’individu era introduït al respiròmetre i es deixava 1 hora dins el túnel 
de natació a flux = 0 cm/s, per tal que s’aclimatés. Aquest període facilitava que l'animal 
tornés als nivells normals de consum d’oxigen en repòs després de l'augment produït 
pel maneig i l'entorn desconegut (stress).  

Després del període d’aclimatació al respiròmetre es procedia a mesurar el consum 
d’oxigen a flux = 0 durant un període de 20 minuts. A continuació es procedia a mesurar 
el consum d’oxigen a diferents fluxos preestablerts, 10, 25, 35 i 50 cm/s. Cada velocitat 
de flux tenia una durada de 20 minuts, i un cop acabada cada velocitat es realitzava un 
flush-in durant 2-3 minuts abans de procedir al canvi de velocitat de flux. El flush-in 
consistia en tornar a connectar tant l’oxigenador com la bomba d’aigua i retirar el tub 
de sortida d’aigua del respiròmetre per tal de retornar els nivells d’oxigen de la cambra 
als valors inicials. 

Un cop realitzades les mesures de consum d’oxigen als diferents fluxos, l’individu es 
deixava durant la nit dins el respiròmetre, per tal que restés durant un període prolongat 
en repòs, de manera que tornés als valors basals de consum d’oxigen, els qual 
representaran la taxa metabòlica estàndard (SMR). És important que els individus en el 
respiròmetre estiguessin en repòs absolut (flux d'aigua = 0) durant els mesuraments 
SMR, de manera que s’intentava de minimitzar tota pertorbació dels individus. L'ús de 
cortines sobre el respiròmetre per separar la zona de mesurament facilitava aquest fet, 
però s’evitava excloure del tot la llum del dia. Finalment el matí del dia posterior – i 
evitant cap alteració de l’individu – es mesurava la disminució de l’oxigen dissolt en 
l’aigua durant 30 minuts, per posteriorment ser utilitzat per calcular el SMR. Un cop 
mesurat el consum d’oxigen microbià i calculat el SMR, tots els individus eren sacrificats 
mitjançant una sobredosi de l’anestèsic MS-222. 

 

Caracterització morfològica  

Tots els individus sotmesos als tests de respirometria eren fotografiats i mitjançant el 
programa “IamgeJ” es mesuraven diferents caràcters morfològics d’interès, com ara: 
longitud total (TL), distància entre l’inici del rostre i el final del tèlson; amplada del tèlson 
(TW), major distància vertical del tèlson; amplada de l’abdomen (AW), major distància 
vertical de l’abdomen; llargada de les 2 queles (CL1 i CL2), major distància horitzontal 
des de l’inici del carp fins la punta de cada quela; i amplada de les dues queles (CW1 i 
CW2), major distància vertical de cada quela (Wilson et al., 2009) (Figura 2). A 
continuació s’utilitzava la Fineness Ratio, calculada com la longitud total dividida per 
l’amplada màxima del cefalotòrax, per tal d’estimar el fregament del cos de l’individu 
amb l’aigua. Finalment, es va procedir a la dissecció de l’individu, per tal de mesurar el 
pes de les brànquies, així com també dels elements més importants de l’aparell digestiu 
(estómacs i glàndules digestives) (Figures 3 i 4).  
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Obtenció de dades 

La taxa metabòlica (en mg O2/h) de cada individu en els diferents fluxos d’aigua (x), es 

va calcular com:  

MRx = (MO2 - background) · Vi · 60 

 

On MO2 representa el consum d’oxigen de l’individu en qüestió, calculat com el pendent 

de la regressió lineal entre l’oxigen dissolt en l’aigua i el temps, el background representa 

el consum d’oxigen de la comunitat microbiana, Vi el volum del respiròmetre, que 

equival a 5L i el valor de 60 que fa referència a la conversió de minuts a hores. 

Figures 3 i 4: Diagrama de la dissecció de l’individu (esquerra) i posterior extracció 

dels diferents òrgans: glàndules digestives, estómacs i brànquies (dreta). Font: 

Bernat Martí. 

 

Figura 2: Diagrama de les mesures morfològiques preses i utilitzades per calcular 

els descriptors morfològics: longitud total (TL), amplada del tèlson (TW), amplada 

de l’abdomen (AW), longitud de la quela 1 (CL1), longitud de la quela 2 (CL2), 

amplada de la quela 1 (CW1), amplada de la quela 2 (CL2). Font: Bernat Martí. 
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Per tal de mesurar la taxa metabòlica estàndard (Standard Metabolic Rate, SMR) es va 

calcular el consum d’oxigen de l’individu durant 30 minuts. Degut a que el pendent  de 

la regressió lineal entre l’oxigen dissolt en l’aigua i el temps no era el mateix durant el 

període de 30 minuts, el SMR es calculava utilitzant el menor pendent dels 3 intervals 

de temps diferents (0-10, 10-20, 20-30), juntament amb el consum d’oxigen de la 

comunitat microbiana, el volum (Vi) del túnel del respiròmetre i on el valor de 60 fa 

referència a la conversió de minuts a hores. 

    SMR = (MO2 min - background) · Vi · 60 

La taxa metabòlica màxima (MMR) es va estimar com el valor de la taxa metabòlica més 

elevada mesurada a partir dels diferents fluxos. Els valors més elevats de la taxa 

metabòlica no sempre es trobaven en el major flux d’aigua, però tot i així eren 

considerats com la MMR, ja que representaven el punt de major estrès fisiològic. No 

obstant, cal considerar aquesta taxa metabòlica màxima com a aproximada, ja que a 

través d’una manipulació més agressiva, però poc ètica, seria probable aconseguir 

nivells d’estrès fisiològic i per tant, nivells de MMR, més elevats. 

Finalment, la capacitat aeròbica (AS) es va calcular a partir de la següent formula: 

     AS = (MMR - SMR) 

 

Anàlisis estadístiques 

Totes les anàlisis estadístiques realitzades s’han dut a terme a partir del programari lliure 

“Rstudio (2009-2015)”. 

En aquest estudi, al no trobar regressió lineal entre les variables dependents (taxa 

metabòlica estàndard, taxa metabòlica màxima i capacitat aeròbica) i les covariables 

(longitud total i massa corporal) no es varen poder dur a terme anàlisis de la covariància 

(ANCOVA), de manera que es varen realitzar anàlisis de la variància (ANOVA) per tal de 

determinar si hi havien diferències significatives quant a les variables dependents entre 

mascles i femelles.  

Per altra banda, també es varen realitzar diferents tests d’ANOVA per tal determinar si 

hi havia diferències morfològiques (amplada i llargada de les pinces, amplada del tèlson 

i amplada de l’abdomen) entre els sexes. A continuació es varen realitzar correlacions 

lineals paramètriques per tal de comprovar si els trets morfològics estaven 

correlacionats amb les variables fisiològiques (MMR, SMR i AS), és a dir, amb el 

metabolisme.  
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Finalment, per tal de determinar l’efecte dels diferent fluxos d’aigua (0, 10, 25, 35 i 50 

cm/s) en el metabolisme dels individus de l’espècie Procambarus clarkii es va realitzar 

un test de variància de la taxa metabòlica (MO2) respecte els diferents fluxos en els 

diferents sexes.  

 
Ètica de l’estudi 

En termes de consideracions ètiques, la captura, i manteniment dels exemplars i els 

procediments experimentals utilitzats durant la realització d’aquest estudi han 

respectat els codis ètics d’experimentació científica amb animals i no han inferit cap 

dolor als organismes més enllà de l’estrès associat amb el propi maneig dels exemplars. 

Al llarg de tot l’estudi, els organismes han estat alimentats i cuidats en condicions 

similars al medi natural. Finalment, s’ha respectat la normativa espanyola vigent de 

pesca, la qual obliga a sacrificar de forma indolora els animals d’espècies invasores 

capturades. En aquest cas, en l’eutanàsia s’ha utilitzat l’anestèsic MS-222, que en 

sobredosis causa la mort de l’organisme sense patiment. 

 

Resultats 

Variables fisiològiques  

Per a la variable resposta taxa metabòlica estàndard (SMR) no es va observar regressió 

lineal ni amb la mida ni amb la massa corporal dels individus (p-valor > 0.05) (Figures 5 i 

6), de manera que es va aplicar una anàlisi de la variància (ANOVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Regressió lineal entre la SMR i 

la massa corporal dels individus 

analitzats, segons el sexe. 

 

Figura 6: Regressió lineal entre la SMR i 

la longitud total (TL) dels individus 

analitzats, segons el sexe. 
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A la Taula 1 podem observar els resultats de l’anàlisi de la variància (ANOVA) per a la 

taxa metabòlica estàndard (SMR) entre els dos sexes (mascles i femelles) per a l’espècie 

Procambarus clarkii. En aquesta taula s’observa que no hi ha diferències significatives 

entre sexes quant a la SMR (F = 0.056; df = 1,17; p = 0.816). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la taxa metabòlica màxima (MMR), tampoc es va observar regressió lineal 

amb les covariables massa corporal i longitud total (p-valor > 0,05) (Figures 7 i 8) i per 

tant, es va procedir a la realització de tests d’ANOVA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s’ha explicat anteriorment, el valor del MMR va ser considerat com el valor més 

elevat de la taxa metabòlica mesurada en els diferents fluxos d’aigua, encara que els 

valors més elevats de la taxa metabòlica no sempre es trobessin en el major flux d’aigua. 

Els resultats de l’anàlisi de la variància (ANOVA) per a la taxa metabòlica màxima entre 

mascles i femelles per a l’espècie Procambarus clarkii es troben representats a la Taula 

2. 

 

Taula 1: Resultats de l’ANOVA per la taxa metabòlica estàndard (SMR) segons el sexe 

(mascles i femelles) en l’espècie Procambarus clarkii.   

 

Figura 7: Regressió lineal entre la MMR 

i la massa corporal dels individus 

analitzats, segons el sexe. 

 

Figura 8: Regressió lineal entre la MMR 

i la longitud total (TL) dels individus 

analitzats, segons el sexe. 

 



 

 

 

Facultat de Ciències: Institut d’Ecologia Aquàtica   Memòria del Treball Final de Grau 

13 
 

En aquest cas també s’observa que no hi ha diferències significatives entre sexes quant 

a la MMR (F = 0.7612; df = 1,18; p = 0.3944).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 9 il·lustra gràficament els resultats esmentats anteriorment, les mitjanes de les 

taxes metabòliques estàndard (SMR) i de les taxes metabòliques màximes (MMR) pels 

dos sexes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2: Resultats de l’ANOVA per la taxa metabòlica màxima (MMR) segons el sexe 

(mascles i femelles) en l’espècie Procambarus clarkii.   

 

Figura 9: Mitjanes i errors estàndard de les taxes metabòliques estàndard 

(SMR) i les taxes metabòliques màximes (MMR) de mascles i femelles de 

l’espècie Procambarus clarkiii.   
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Finalment, per a la capacitat aeròbica (AS) tampoc es va observar regressió lineal ni amb 

la longitud total ni amb la massa corporal dels individus (p-valor > 0,05) (Figures 10 i 11). 

Per aquest motiu, també es va realitzar una anàlisi de la variància (ANOVA) per aquesta 

variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Taula 3 descriu els resultats de l’anàlisi de la variància (ANOVA) per a la capacitat 

aeròbica entre mascles i femelles per a l’espècie Procambarus clarkii. En aquest cas 

també s’observa que no hi ha diferències significatives entre els sexes quant a AS  (F = 

0.358; df = 1,17; p = 0.557).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 12 il·lustra els resultats obtinguts a partir d’un diagrama de caixes, i on 

s’observa que no hi ha diferències significatives entre les mitjanes de la AS pels dos 

sexes. 

 

 

Figura 10: Regressió lineal entre la AS i 

la massa corporal dels individus 

analitzats, segons el sexe. 

 

Figura 11: Regressió lineal entre la AS i 

la longitud total (TL) dels individus 

analitzats, segons el sexe. 

 

Taula 3: Resultats de l’ANOVA per la capacitat aeròbica (AS) segons el sexe (mascles 

i femelles) en l’espècie Procambarus clarkii.   
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Taula 4: Resultats de les regressions lineals entre les variables resposta (SMR, MMR i AS) i 

les covariables (longitud total, TL i massa corporal) per a l’espècie Procambarus clarkii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop determinat que no hi havia diferències significatives entre mascles i femelles 

respecte les variables resposta (SMR, MMR i AS), es va tornar a comprovar amb les dades 

conjuntes de mascles i femelles si hi havia regressió lineal entre les covariables massa 

corporal i longitud respecte les variables resposta.  

A la Taula 4 podem observar que no hi ha regressió lineal entre les variables resposta i 

les covariables longitud total i massa corporal. 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Diagrama de caixes de la capacitat aeròbica (AS) 

per a mascles i femelles de l’espècie Procambarus clarkiii.   
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Taula 5: Anàlisi de la variància per a les ràtios morfològiques (llargades i amplades de 

les pinces) respecte els dos sexes de l’espècie Procambarus clarkii. 

 

Variables morfològiques 

Per tal de poder comparar les diferents variables morfològiques entre els diferents 

individus i treure l’efecte de les diferències de longitud entre aquests es van utilitzar 

diferents ràtios. Així doncs, les mesures de llargades i amplades de les pinces, així com 

l’amplada del tèlson i l’amplada de l’abdomen, van ser dividides per la longitud total de 

l’individu. 

Els resultats de l’anàlisi de la variància (ANOVA) de les diferents ràtios morfològiques 

(llargada de la pinça, amplada de la pinça, amplada de l’abdomen i amplada del tèlson) 

entre mascles i femelles per a l’espècie Procambarus clarkii es troben a les Taules 5 i 6. 

Aquests resultats descriuen quines són les variables més destacables per a la 

identificació i distinció de mascles i femelles. 

A les Figures 13 i 14 s’observen els dos trets morfològics que més difereixen entre 

mascles i femelles, les llargades de les pinces, així com també les amplades d’aquestes. 

Els resultats de l’ANOVA (Taula 5) indiquen que hi ha diferències significatives en la ràtio 

de la llargada (F = 2.23; df = 1,11; p = 0.0037) i en l’amplada de la pinça 1 (F = 6.188; df 

= 1,11; p = 0.0302), les quals pertanyen a les mesures de la pinça dreta, i on clarament 

els mascles presenten pinces més llargues i amples respecte la longitud total del cos, 

que no pas les femelles. La llargada i amplada de la pinça 2 no presenta diferències 

significatives entre mascles i femelles (Taula 5) però sí presenten molta més variabilitat 

dins els sexes (Figures 13 i 14). 
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Taula 6: Anàlisi de la variància per a les ràtios morfològiques (amplada de l’abdomen i 

amplada del tèlson) respecte els dos sexes de l’espècie Procambarus clarkii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 13 (dalt) i 14 (baix): Diagrama de caixes de les ràtios de les llargades i amplades de les 

pinces 1 (dreta) i 2 (esquerra) segons el sexe de l’espècie Procambarus clarkiii.  Les fletxes 

vermelles indiquen el tret morfològic estudiat en cada cas. 

 



 

 

 

Facultat de Ciències: Institut d’Ecologia Aquàtica   Memòria del Treball Final de Grau 

18 
 

Taula 7: Anàlisi de la variància de la Fineness Ratio respecte al sexe per 

l’espècie Procambarus clarkii. 

 

D’altra banda, també es va determinar si existien diferències significatives entre sexes 

pel que fa a les ràtios de l’amplada de l’abdomen, i l’amplada del tèlson (Taula 6). A la 

figura 15 es pot observar que les femelles presenten una major amplada d’abdomen, 

així com també una major amplada del tèlson. No obstant, l’ANOVA (Taula 6) confirma 

que no hi ha diferències significatives pel que fa a l’amplada de l’abdomen (F = 4.774; df 

= 1,11; p = 0.0514) ni per l’amplada del tèlson (F = 0.119; df = 1,11; p = 0.737) entre 

mascles i femelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una altra dels trets morfològics estudiats va ser la Fineness Ratio, generalment 

associada a l’hidrodinamisme.  La Taula 7 descriu els resultats obtinguts en l’anàlisi de 

variància per aquesta variable respecte el sexe, i on es pot apreciar que no hi ha 

diferències significatives entre sexes (F = 1.108; df = 1,11; p = 0.315). No obstant, en la 

figura 16 es pot observar certa tendència en les femelles que acostumen a tenir valors 

més elevats de Fineness Ratio i per tant, una morfologia més hidrodinàmica.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Diagrama de caixes on es comparen les ràtios de les 

amplades de l’abdomen (esquerra) i del tèlson (dreta) segons 

el sexe de l’espècie Procambarus clarkiii. Les fletxes vermelles 

indiquen el paràmetre morfològic estudiat en cada cas. 
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Per últim, es va mesurar el pes dels òrgans que podien estar relacionats amb les taxes 

metabòliques dels individus, que en aquest cas eren les brànquies i part de l’aparell 

digestiu (estómacs i glàndules digestives). Per evitar biaixos degut a les diferències de la 

massa corporal dels individus, es va utilitzar la ràtio entre el pes dels òrgans i la massa 

corporal total de l’individu i es va realitzar una anàlisi de la variància per tal d’observar 

si hi havia diferències significatives en les ràtios entre mascles i femelles.  

A la figura 17 podem observar que les femelles tendeixen a tenir una ràtio més elevada 

del pes de les brànquies respecte la massa corporal total, així com també una major ràtio 

del pes del sistema digestiu en comparació amb els mascles. No obstant, a la Taula 8 

veiem que no hi ha diferències significatives entre sexes pel que fa al pes de les 

brànquies (F = 1.014; df = 1,11; p = 0.336) així com en el pes del sistema digestiu (F = 

3.803; df = 1,11; p = 0.0771). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Diagrama de caixes de la Fineness Ratio pels 

dos sexes en l’espècie Procambarus clarkiii.   
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Taula 8: Anàlisis de la variància (ANOVA) per les ràtios del pes branquial i del pes del 

sistema digestiu en els dos sexes de l’espècie Procambarus clarkii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relació entre les variables fisiològiques i les morfològiques 

Les correlacions lineals entre les variables fisiològiques i les morfològiques s’han resumit 

a la Taula 9. La figura 18 també resumeix els resultats, en aquest cas d’una manera més 

gràfica, a partir d’un correlograma.  

 

 

Figura 17: Diagrama de caixes de les ràtios del pes branquial 

(esquerra) i del sistema digestiu (dreta) per a mascles i 

femelles de l’espècie Procambarus clarkiii. Les fletxes 

vermelles indiquen el tret morfològic estudiat en cada cas.  
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Taula 9: Resultats de les correlacions lineals (r de Pearson) i p-valors entre les variables 

morfològiques i les variables fisiològiques per a l’espècie Procambarus clarkii: taxa 

metabòlica estàndard (SMR), taxa metabòlica màxima (MMR), capacitat aeròbica (AS), 

amplada de la pinça 1 (CW1), amplada de la pinça 2 (CW2), llargada de la pinça 1 (CL1), 

llargada de la pinça 2 (CL2), amplada de l’abdomen (AW), amplada del tèlson (TW), pes de 

les brànquies (GW) i pes del sistema digestiu (DSW). Els valors propers a 1 indiquen una 

elevada correlació positiva, mentre que els valors propers a -1 indiquen una elevada 

correlació negativa. Valors propers a 0 indiquen baixa correlació. Els p-valors s’indiquen sota 

la r de Pearson. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Correlograma de les correlacions (r 

de Pearson) entre les ràtios de les variables 

morfològiques i les variables fisiològiques per a 

l’espècie Procambarus clarkii: taxa metabòlica 

estàndard (SMR), taxa metabòlica màxima 

(MMR), capacitat aeròbica (AS), amplada de la 

pinça 1 (CW1), amplada de la pinça 2 (CW2), 

llargada de la pinça 1 (CL1), llargada de la pinça 

2 (CL2), amplada de l’abdomen (AW), amplada 

del tèlson (TW), pes de les brànquies (GW), pes 

del sistema digestiu (DSW) i pes total dels 

òrgans (OW). Els colors freds (blaus) indiquen 

una correlació positiva, mentre que els colors 

càlids (vermells) indiquen una correlació 

negativa. Un diàmetre del cercle elevat indica 

correlacions elevades.  
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Els resultats de la Taula 9 indiquen que no hi ha correlació lineal entre les variables 

morfològiques i les variables fisiològiques. No obstant, i tal i com s’esperava, sí que hi 

ha correlació entre les variables morfològiques (Taula 9, Figura 18). Per altra banda, 

també s’observa correlació entre algunes de les variables fisiològiques, com per exemple 

entre la taxa metabòlica màxima (MMR) i la capacitat aeròbica (AS) (r = 0.90). 

 

Efecte del flux d’aigua  

Finalment, l’últim aspecte objecte d’aquest estudi va ser l’efecte de diferents fluxos 

d’aigua en les taxes metabòliques dels individus de l’espècie Procambarus clarkii. La 

Taula 10 descriu els resultats obtinguts, els quals permeten concloure que els diferents 

fluxos provoquen diferències significatives en la taxa metabòlica dels individus (F = 

30.466; df = 1,96; p = 2.88·10-7). No obstant, no hi ha diferències significatives en les 

taxes metabòliques entre sexes (F = 0.198; df = 1, 96; p = 0.657), ni tampoc interacció (F 

= 0.785). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Taula 11 i a la figura 19 podem observar les tendències en les mitjanes de les taxes 

metabòliques pels diferents fluxos (0, 10, 25, 35 i 50 cm/s) tant per mascles com per 

femelles, així com també la taxa metabòlica mitjana en cada flux. Com s’ha explicat 

anteriorment, les diferències entre sexes no són significatives, tot i que es pot observar 

una lleugera tendència, on els mascles acostumen a tenir taxes metabòliques més 

elevades. 

 

 

 

 

Taula 10: Anàlisi de la variància de la taxa metabòlica respecte els diferents fluxos 

d’aigua i el sexe per l’espècie Procambarus clarkii. 
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Discussió 

L’espècie Procambarus clarkii és una espècie força estudiada degut al seu potencial 

invasor. No obstant, i de manera sorprenent, hi ha molt pocs estudis sobre el seu 

metabolisme i l’efecte del flux d’aigua sobre aquest. Tal i com s’ha constatat prèviament 

en altres estudis (Paglianti et al., 2004; Norin & Clark, 2016; Rosewarne et al., 2016; 

Srean et al., 2017), les taxes metabòliques en general es correlacionen amb la longitud 

i/o la massa corporal dels individus, encara que en el nostre estudi no s’ha trobat 

aquesta relació, fet atribuïble al poc nombre d’exemplars analitzats (N=20).  

Figura 19: Mitjanes i errors estàndard 

de les taxes metabòliques mesurades 

en els diferents fluxos per a mascles i 

femelles de l’espècie Procambarus 

clarkii. 

Taula 11: Taxes metabòliques mitjanes mesurades en 

els diferents fluxos per a mascles i femelles de l’espècie 

Procambarus clarkiii. 
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Pel que fa als diferents sexes, no es van observar diferències significatives ni pel que fa 

a la taxa metabòlica estàndard (SMR), ni a la taxa metabòlica màxima (MMR) o la 

capacitat aeròbica (AS). No obstant, tot i que la SMR i la AS pels dos sexes presenten 

valors molt semblants, la MMR dels mascles tendeix a presentar valors més elevats que 

les femelles. Aquest fet probablement es deu a que les femelles no estan sotmeses a la 

selecció per a la capacitat de combat com ho estan els mascles, i per tant, són menys 

capaces d’augmentar l’activitat metabòlica durant aquest exercici intens (Kolluru et al., 

2004).  

Les taxes metabòliques de P. clarkii es veuen afectades pel flux de l’aigua a la que eren 

sotmesos els individus, i tot i que es poden observar tendències, on els mascles 

presenten taxes metabòliques més elevades que les femelles, els tests estadístics 

concloïen que no hi havia diferències entre sexes. P. clarkii sol habitar zones amb rangs 

de temperatures de 21ºC a 27ºC i de poc flux d’aigua (0.222 ± 0.13 m/s), els quals 

representen el seu rang òptim, tot i que són capaços de sobreviure i adaptar-se en aigües 

més fredes (Espina et al., 1993; Croll & Watts, 2004; Paglianti et al., 2004; Peruzza et al., 

2015). Com s’ha explicat anteriorment, els mascles tendien a presentar taxes 

metabòliques més elevades a mesura que el flux augmentava, la qual cosa pot estar 

relacionada amb la major activitat dels mascles (Gutiérrez-Yurrita & Montes, 1998). 

Els valors de la taxa metabòlica pel major flux estudiat són significativament diferents 

respecte els valors inicials a flux 0 en els dos sexes. Això és degut a que al augmentar el 

flux d’aigua – en aquest cas de manera experimental – el seu metabolisme també 

augmenta per tal de resistir el flux d’aigua. Això es relaciona amb el fet de que P. clarkii 

és una espècie que viu típicament en zones amb poc corrent o flux d’aigua (Gil-Sánchez 

& Alba-Tercedor, 2002; Cruz & Rebelo, 2007; Maceda-Veiga et al., 2013), i que, 

preferentment, es troba en rius i basses de poc corrent, ja que així la major part 

d’energia és utilitzada per un creixement més ràpid com també una major 

supervivència. En canvi, Austropotamobius pallipes, l’espècie autòctona de la Península 

ibèrica, ha de destinar gran part de l’energia a les demandes fisiològiques pel fet d’estar 

sotmès a un ambient per sobre el llindar òptim, amb fluxos elevats i, conseqüentment, 

pot destinar menys energia al creixement i a la supervivència (Paglianti et al., 2004). 

Finalment, la capacitat aeròbica (AS) va resultar lleugerament més elevada en mascles 

que en femelles, tot i que les diferències no eren significatives. El fet de presentar una 

major capacitat aeròbica està relacionada amb una major tolerància davant factors 

ambientals d’estrès, i per tant en l’èxit de les espècies invasores aquàtiques (Rosewarne 

et al., 2014). Així doncs, és probable que A. pallipes presenti una taxa metabòlica 

màxima (MMR) més elevada i una AS més baixa que no pas P. clarkii, ja que A. pallipes 

sol estar sotmès a un ambient amb estrès, utilitzant l’energia disponible per les funcions 

vitals, com la digestió i la reproducció. 
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No obstant, per tal de contrastar aquests resultats, seria necessari un estudi sobre les 

taxes metabòliques d’espècies que habiten zones d’alt flux, com per exemple l’espècie 

autòctona A. pallipes. Les diferències que es poguessin observar entre aquestes dues 

espècies pel que fa a la seva resposta al flux d’aigua podrien tenir implicacions 

ecològiques com ara propiciar l’augment de la població autòctona i protegida d’A. 

pallipes. En aquest sentit, l’estudi realitzat per Kerby et al. (2005) constatava que rius 

amb grans barreres (cascades, embornals) o amb velocitats estacionals de flux elevades 

limitaven la dispersió dels individus de P. clarkii de les muntanyes de Santa Monica 

(Califòrnia), de manera que es desplaçaven només riu avall des del punt de colonització, 

i també presentaven una colonització més passiva. 

Pel que fa a les variables morfològiques i coincidint amb els resultats d’estudis previs   
(Huner et al., 1988; Wilson et al., 2009; Chybowski, 2014), s’ha observat que els 
descriptors morfològics més fiables a l’hora de diferenciar mascles de femelles són la 
llargada i amplada de les pinces, les quals en el mascles serveixen com a arma davant 
d’altres mascles competidors, i la mida de les quals són un bon predictor del nombre de 
femelles dins el seu rang de distribució i de l’èxit d’aparellament. L’altre paràmetre 
morfològic rellevant per tal de distingir mascles de femelles (en especial per individus 
madurs), és l’amplada de l’abdomen ja que sembla que en el cas de les femelles 
permetria allotjar els ous durant la posta. 

En relació a la Fineness Ratio (relacionada amb l’hidrodinamisme) s’ha trobat que el 
valor més elevat el presenten les femelles. Aquest fet és degut bàsicament a l’amplada 
del cefalotòrax, el qual és major en els mascles adults, per tal de poder disposar de 
pinces més grans. Tot i que l’estudi realitzat per Vogel (1996)  descriu que les espècies 
amb una forma més hidrodinàmica tendeixen a presentar una taxa metabòlica màxima 
més baixa, en aquest cas s’ha observat que els mascles, els quals tendeixen a tenir 
formes menys hidrodinàmiques, presenten una taxa metabòlica màxima més elevada. 

Per altra banda, tot i que hi ha estudis que demostren que alguns organismes presenten 
una relació entre les taxes metabòliques i la seva morfologia (Pettersson et al., 2000; 
Ohlberger et al., 2005; Ohlberger et al., 2006), aquest estudi ha observat que amb 
l’espècie P. clarkii no existeix relació entre les taxes metabòliques i els trets morfològics. 
Aquest fet podria ser degut a que P. clarkii seria capaç d’ajustar la seva taxa metabòlica 
davant de morfologies hidrodinàmicament desfavorables, tal i com ho fan altres 
espècies (Pettersson et al., 2000).  

Durant la realització d’aquest estudi el pes de les brànquies, així com el pes de l’aparell 
digestiu no presentaven cap correlació amb les diferents variables fisiològiques 
estudiades (SMR, MMR i AS). No obstant, aquest resultat no era l’esperat, ja que 
diferents estudis han demostrat que un major pes dels òrgans interns suposa una taxa 
metabòlica estàndard més elevada (Garland & Else, 1987; Daan et al., 1990; Konarzewski 
& Diamond, 1995). 
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En resum, els resultats obtinguts permeten tenir un millor coneixement del metabolisme 

del cranc americà així com l’efecte del flux d’aigua en el seu metabolisme, la qual cosa 

pot ser important a l’hora d’establir mesures per prevenir la dispersió d’aquesta espècie. 

 

Conclusions 

The results obtained in this study proof the effect that different flows pose on metabolic 

rates of the red swamp crayfish, Procambarus clarkii, and the ecological implications. 

The study also describes the main morphological differences between the two sexes of 

the species, given that: 

 

1) Standard metabolic rate (SMR) and maximum metabolic rate (MMR) was not 

significantly different among the two sexes and was not correlated with the body 

mass and the total length of the specimen. 

2) Specimens experienced a progressive increase of the metabolic rate (MO2) as the 

flow increased. Males tended to have higher metabolic rates than females. 

3) Higher values of aerobic scope represent a higher tolerance to environmental 

stressors, and therefore are a sign of the invasive potential of a specific species.   

4) Right chelipeds’ width and length, and abdomen width are the morphological 

traits that differ most between males and females, and therefore are the most 

reliable morphological traits in order to differentiate between the two sexes of 

this species.   
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