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A totes les persones que, d’una manera o altra,
sentin que han fet possible aquesta tesi

La història natural d’aquestes illes (illes Galàpagos) és
curiosíssima i mereix una atenció especial. La major part dels
éssers orgànics que hi viuen són aborígens, i no es troben en
cap altra banda[...]

Aquest grup d’illes constitueixen un petit món a part o,
podríem dir, un satèl·lit [...] que ha rebut alguns colons
extraviats.

Fins ara no he indicat el tret més notable de la història natural
d’aquest arxipèlag, i és que les diferents illes, en una conside-
rable extensió, estan habitades per conjunts diferents d’éssers.

Però allò que accentua la meva admiració és que algunes
de les illes posseeixin la seva espècie peculiar de tortuga, de
bufons, durbecs, juntament amb nombroses plantes, i que
aquestes espècies tenguin els mateixos hàbitats generals,
ocupin llocs anàlegs, i omplin sense cap dubte els mateixos
fins en l’economia natural d’aquest arxipèlag.

D’aquests fets podem inferir l’enorme trastorn que deu cau-
sar en un país la introducció d’un nou animal de presa abans
que els instints dels éssers indígenes s’adaptin a l’astúcia o
força de l’intrús.

Diari del viatge d’un naturalista al voltant del món
Charles Darwin
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Estudis recents posen en evidència que la diversitat dels éssers vius està en crisi. Moltes
espècies es troben amenaçades o en perill d’extinció i moltes d’altres ja s’han extingit,
bàsicament per l’efecte de l’activitat humana. Darrerament, s’han realitzat gran
quantitat d’estudis, alguns d’ells interdisciplinaris, per comprendre els processos ecològics
i evolutius amb la finalitat de pal·liar i preservar la diversitat biològica. La genètica de
poblacions és una eina imprescindible de la biologia de la conservació (Frankham,
2003; DeSalle & Amato, 2004; Frankham, 2008).

Per una altra banda, la genètica molecular té diverses funcions en l’avaluació de la
diversitat biològica i per tant, en la seva conservació. Tres d’aquestes són fonamentals:
primer, la confecció d’un arbre de la vida (filogènia), comprensible i consensuat, a partir
de les dades de seqüències del DNA. Una filogènia global, ben datada, pot oferir un
esquema mundialment estandarditzat de classificació biològica. Segon, la genètica
molecular pot ajudar a pal·liar la crisi de la diversitat biològica, apreciable per les
extincions en curs, i col·laborar en la planificació i disseny dels anomenats «parcs», i,
així, ajudar a identificar espècies clau, àrees biòtiques històricament importants, punts
conflictius de diversitat (hotpots o punts calents), etc. La filogeografia suggereix que el
concepte de parcs del Pleistocè o santuaris filogeogràfics, on es podria protegir
l’herència biòtica ben igual que ho fan els parcs nacionals tradicionals, és un motiu
científic convincent per tenir-lo en compte a l’hora de destinar zones regionals a reser-
ves naturals. I tercer, algunes perspectives genètiques s’han transformat en una part
integral dels esforços de conservació enfocats a revelar fenòmens ecològics,
conductuals o evolutius rellevants per a la gestió demogràfica (poblacional). Com a
conseqüència lògica, la genètica de la conservació s’ha convertit en una disciplina
nova i molt estesa en l’àmbit científic (Avise, 2008).

Aquesta disciplina va sorgir arran d’alguns problemes genètics que es presentaven
associats a les espècies en perill d’extinció. Ens referim especialment a la depressió
endogàmica, la pèrdua d’heterozigocitat en poblacions petites i a l’efecte que la
fragmentació de l’hàbitat té sobre l’estructura poblacional. Però actualment el seu abast
s’ha ampliat molt per incloure estudis empírics i teòrics que bàsicament intenten donar
llum sobre com el model de diversitat genètica es distribueix en i entre els individus, els
grups de parentesc, les poblacions, les espècies i altres tàxons supraespecífics. Aquestes
investigacions, que empren marcadors moleculars com a eina fonamental, utilitzen
coneixements genètics, tals com: sistemes d’aparelllament dels éssers vius, comportament
i històries naturals dels organismes; magnituds i patrons d’estructura poblacional deguts
a factors demogràfics passats i presents; flux genètic, deriva genètica, i diverses categories
de selecció natural. En la pràctica de la biologia de la conservació es consideren altres
fenòmens evolutius com a models i processos d’especiació, hibridació, introgressió; les
anàlisis forenses són també una eina d’interès en l’estudi de la conservació d’una població
(Frankham et al., 2003; Avise, 2008). La finalitat del conjunt dels estudis és poder definir
unitats evolutivament significatives (ESU) per tal de protegir els processos evolutius que
mantenen la diversitat biològica (Moritz, 2002).

La filogeografia permet identificar els principis i els processos que relacionen la distribució
geogràfica amb les filogènies, especialment a nivell intraespecífic, per tant determina
com la història evolutiva recent ha modelat els patrons de diversitat en les espècies
(Avise, 1998); es veu com a pont entre la genètica de poblacions i la sistemàtica
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filogenètica (Avise, 2000), i integra coneixements procedents de la genètica de
poblacions, de la demografia, de l’etologia, de la filogènia, de la paleontologia, i de la
geografia històrica (Avise, 1998). Després de dues dècades del seu naixement, i a causa
del continu desenvolupament de la genètica molecular, i de les eines estadístiques que
permeten millorar la inferència filogenètica, es pot afirmar que la filogeografia és una
disciplina que ja està consolidada i és indispensable per entendre els patrons de variació
genètica en un context geogràfic mitjançant els arbres genètics, així com també per
aprofundir en el coneixement dels factors que l’ocasionen.

En la distribució actual de les espècies, es pensa que les oscil·lacions climàtiques del
Pleistocè  han jugat un paper fonamental en la formació de la diversitat genètica en un
gran nombre de tàxons (Hewitt, 1996, 1999). La gran quantitat de revisions sobre la
variació genètica que presenten els organismes ha revelat el model de subdivisió
genètica relacionada amb l’aïllament en refugis glacials durant les etapes fredes i la
posterior expansió demogràfica i geogràfica, després de la retirada de les plaques de
gel (Taberlet et al., 1998). Els resultats de la paleoclimatologia, d’acord amb els de la
filogeografia, revelen les condicions ambientals passades i quins han estat els canvis
que han modelat els processos evolutius que donen l’estructura genètica present. Aquests
registres mostren que el clima de la terra ha sofert oscil·lacions globals periòdiques en
èpoques glacials cada vegada més severes durant el Quaternari (2,4 Ma). Aquestes
condicions varen implicar grans extensions de tundra coberta de gel, congelació
perpètua circundant, temperatures molt baixes i una disponibilitat reduïda d’aigua i, per
tant, produïren grans canvis en la distribució de les espècies (Hewitt, 2004c).

Aquests canvis es donaren d’acord amb la latitud, l’altitud i la longitud d’un determinat
lloc. Es varen fer disponibles noves rutes de dispersió, per exemple en el cas de les
connexions terrestres de l’estret de Bering (Hewitt, 2004c), o la connexió continental
d’algunes illes mediterrànies. Les fluctuacions demogràfiques i els canvis adaptatius
produïts per aquestes variacions podrien haver tengut efectes de tipus estocàstic o de
tipus selectiu sobre la variació i l’estructura genètica, les conseqüències de les quals
poden ser estudiades, com hem dit abans, per la filogeografia (Hewitt, 2004c). La regió
occidental mediterrània ha sofert, principalment, les conseqüències següents: i) a les
latituds del nord, on els efectes de les glaciacions foren més severs, les espècies que hi
habitaven varen perdre el seu hàbitat; això va provocar una major extinció de llinatges
que en les espècies que habitaven les latituds més al sud, on els efectes de les èpoques
glacials no foren tan dràstics. Aquest fet es reflectiria en l’observació d’una diversitat
menor i també menys llinatges diferenciats en àrees del nord. ii) Els efectes dels canvis
climàtics sobre la mida efectiva de la població foren més dràstics al nord que a les
regions del sud, d’aquesta manera les poblacions actuals del nord haurien de reflectir
una expansió demogràfica ràpida, després de la millora del clima, mentre que a les del
sud s’hi haurien d’observar evidències d’estabilitat en la mida poblacional efectiva a
llarg termini (Pinho et al., 2007b).

Per tant, aquests esdeveniments modifiquen el contingut genètic i l’estructura de les
poblacions d’una espècie i deixen una empremta que podem rastrejar. Les poblacions,
races i subespècies que han estat separades per diversos cicles glacials mostraran una
divergència per l’acumulació de canvis al DNA, neutres i possiblement seleccionats. El
grau d’aquesta divergència serà proporcional al temps de separació. L’arbre haplotípic
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reflectirà extensions i contraccions demogràfiques (Hewitt, 2004c). El grau de distribució,
a l’arbre, dels haplotips més joves en comparació amb els més antics proporciona
informació sobre la fragmentació passada de poblacions i sobre els processos
involucrats en la colonització (Templeton, 1998).

La similitud entre els haplotips del DNA permet deduir quines són les poblacions vingudes
i diferenciar-les de les pròpies, com també les seves rutes de colonització postglacials
més probables. El registre fòssil dóna suport a aquestes tesis, particularment pel que fa a
les àrees refugi i al temps de colonització (Hewitt, 2000). D’aquesta manera moltes
espècies sobrevisqueren el darrer màxim glacial (LGM, last glacial maximum) al sud
d’Europa, mentre que el centre i el nord d’Europa estava cobert per tundra i gel. Tant la
filogeografia com el registre fòssil mostren evidències que les penínsules d’Ibèria, d’Itàlia,
de Grècia i dels Balcans varen ser els majors refugis i varen contribuir, de manera diversa,
a la recolonització postglacial de la regió nord (Hewitt, 1996; Taberlet et al., 1998; Hewitt,
1999; Hewitt, 2000). Les poblacions de les espècies d’aquestes àrees refugi contenen un
alt grau de diversitat genètica, tant pel que fa a diversitat haplotípica, de llinatges o
de tàxons subespecífics (Hewitt, 2004c). Malgrat que aquest paradigma sigui un dels
més consensuats en la biogeografia moderna, hi ha encara alguns aspectes suscepti-
bles de debat.

1.1 Marcadors genètics

El genoma mitocondrial és el marcador genètic més emprat en treballs de filogènia
molecular interespecífica i en filogeografia (Avise, 1994; Hewitt, 2001; Ballard & Whitlock,
2004). La taxa de divergència variable que presenten les diferents regions d’aquest
genoma ens permet utilitzar-lo en comparacions entre poblacions d’una mateixa espècie,
en comparacions específiques, i en algunes zones, la taxa de mutació és suficientment
lenta com per poder ser emprada en comparacions genèriques. El DNA Mitocondrial
(mtDNA) s’ha emprat extensament, durant aquestes darreres tres dècades com a eina
per inferir la història evolutiva i demogràfica tant d’espècies com de poblacions.

1.1.1El DNA mitocondrial

El genoma mitocondrial dels vertebrats és una
molecula circular amb una longitud carac-
terística de 16-19 kb. Generalment, comprèn
13 gens codificants de proteïnes, 22 tRNA, dos
rRNA i una regió major no codificant, la regió
control (Boore, 1999; Pereira, 2000; Bohme et
al., 2007). La replicació d’aquesta molecula
de doble cadena és asimètrica per les
cadenes pesada (H) i lleugera (L), i comença
en dos orígens replicatius diferents (OH, OL).
Aquest factor, i l’impacte d’un ambient
reactiu dins l’orgànul, se suposa que és la
causa de les altes taxes de mutació, les quals
poden ser diferents entre ambdues cadenes Figura 1. Organització del genoma mitocondrial

a Lacerta viridis viridis (Bohme et al., 2007)
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Taula 1. Comparació de la composició de bases
en diversos organismes i gens del genoma
mitocondrial (cytb, nd2, regió control, genoma
mitocondrial complet, tRNA... (Johns & Avise, 1998;
Harris & Arnold, 1999; Harris & Sa-Sousa, 2002;
Bohme et al., 2007)

del genoma mitocondrial (Reyes et al., 1998).

De manera aproximada podem trobar al GenBank 270 genomes mitocondrials complets
de rèptils, dels quals només uns 177 són d’escamosos, i 4 de la família Lacertidae
(Kumazawa & Nishida, 1999; Bohme et al., 2007; Podnar et al., 2007). L’organització del
genoma mitocondrial, en particular de Lacerta viridis viridis es mostra a la Figura 1 (Bohme
et al., 2007). Té una longitud de 17.156 pb, de les quals 1.750 pertanyen a la regió con-
trol. La majoria de gens es troben a la cadena-H excepte els gens nd6 i 9 tRNA. Molts de
gens codificants de proteïnes mostren seqüències parcialment solapades, però també
en alguns casos es troben espais superiors a 17 pb entre els gens. La composició
nucleotídica en aquest genoma és: 31,3% A, 27,0% C, 13,3% G i 28,4% de T. Per tant, la
mitjana de contingut d’A+T és 59,7%, el qual correspon amb els valors trobats en altres
espècies de vertebrats (Taula 1) (Bohme et al., 2007).

1.1.2Gens codificants de proteïna: Citocrom b (cytb) i NADH (nd)

La majoria de gens codificants de proteïna del genoma mitocondrial presenten el mateix
codó d’iniciació (ATG); pel que fa als codons d’aturada es troba un patró més diversificat
(TAA, AGG, TAG). Les longituds dels gens i la composició nucleotídica (29,5% T, 28,4% C,
30,5% A, 11,6% G; a Lacerta viridis) són semblants a la resta de vertebrats, ben igual que
el fort biaix en detriment de la guanina a la tercera posició del codó (Bohme et al.,
2007).

A la Taula 1 es mostra el percentatge de la composició de bases per al gen citocrom b
(cytb), conjuntament entre altres diverses regions, a les cinc principals classes (aus,
mamífers, rèptils, amfibis i peixos), com també en diversos lacèrtids. Les freqüències en la
composició són similars als cinc grups, encara que es poden observar petites diferències
significatives entre ells. La base menys
freqüent és la guanina, especialment en la
tercera posició del codó. En aquest cas, els
rèptils presenten el percentatge més elevat
dels cinc grups (de l’ordre del 18% en la 3ª
posició, respecte els baixos percentatges de
les altres classes) (Johns & Avise, 1998). També
és destacable la freqüència de la citosina a
la 3ª posició, la qual és significativament més
baixa en els rèptils (28.1%) que en els altres
grups.

El gen mitocondrial citocrom b (cytb) codifi-
ca per una proteïna localitzada a la
mebrana interna del mitocondri. Forma part
del complex III del sistema de fosforilació
oxidativa (Irwin et al., 1991). Té una longitud
de 851 pb a Teira dugesii (Brehm et al.,
2003a), i és el que ha estat util itzat,
majoritàriament, com a marcador molecular
per examinar i estimar les relacions

A C G T
Lacera viridis 31,3 27,0 13,3 28,4
L. viridis prot s. 30,5 28,4 11,7 29,5
L. viridis - RC 30,2 22,7 11,2 35,8
T. duguessi - RC 32,8 22,1 9,7 35,5
Aus cyb 27,6 33,9 13,5 25,0
Mamífers cyt b 29,6 28,4 13,3 28,8
Rèpt ils cyt b 27,7 27,6 16,1 28,6
Amfibis cyt b 27,0 24,3 16,0 32,7
Peixos cyb 25,3 29,9 15,3 29,5
Lacèrt ids cyb 31,0 39,0 3,0 27,0
P. hispanica cyt b 29,0 38,0 2,0 31,0
rRNA12s 34,4 23,0 18,4 24,2
t RNA 33,4 26,1 18,1 22,3
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filogenètiques entre espècies i morfotips de distintes espècies de Podarcis (P. erhardii,
P. hispanica, P. bocagei, P. carbonelli, P. muralis, P. atrata, etc) (Castilla et al., 1998a;
Harris & Sa-Sousa, 2002; Poulakakis et al., 2003); així com en la interpretació de la història
filogeogràfica d’espècies de Podarcis i la diversificació morfològica (Poulakakis et al.,
2003). També per establir patrons de distribució en el cas de P. sicula (Podnar et al.,
2005).

Diverses són les raons per utilitzar el cytb en les anàlisis moleculars: primer, el cytb és
possiblement el gen que més s’ha seqüenciat en els vertebrats en general (Irwin et al.,
1991) i en particular en els rèptils (Harris & Arnold, 1999; Hedges & Poling, 1999). Segon, la
dinàmica evolutiva del gen cytb i la bioquímica del producte proteic són els millors
caracteritzats de tots els sistemes moleculars (Esposti et al., 1993). Tercer, el cytb pot
estar molt saturat en llocs sinònims i, per aquesta raó la informació filogenètica que
proporciona aquest gen és més útil per establir relacions properes (en l’àmbit
intraespecífic) que llunyanes (més allà de les intragenèriques) (Kocher et al., 1989;
Hedges et al., 1991; González et al., 1996).

Entre individus molt propers, com ara espècies d’un mateix gènere, la majoria dels canvis
són transicions als llocs sinònims. En canvi, entre parents més distants, com ara gèneres
d’una mateixa família o d’un ordre, les transversions són més freqüents i arriben a un pic
màxim en les relacions entre ordres (Kocher et al., 1989).

Els gens de la NADH deshidrogenasa (nd) codifiquen els enzims que conformen el
complex I de la cadena respiratòria, que catalitza la transferència d’electrons des de
la NADH al coenzim Q. Aquest complex consta de 45 cadenes polipeptídiques sis de les
quals estan codificades pel genoma mitocondrial (nd1, nd2, nd3, nd4, nd5 i nd6).

L’ordre dels gens a Lacerta viridis es pot veure a la Figura 1. El gen de la subunitat 2
(nd2) està flanquejat, a la majoria de rèptils, pels tRNA de la metionina i del triptòfan
(Macey et al., 1997a; Bohme et al., 2007), i té poc més de mil nucleòtids (1038 a Podarcis
vaucheri) (Busack & Lawson, 2008).

La composició nucleotídica en els cíclids –família de peixos ossis–, per absència de
dades en els lacèrtids, del gen nd2 varia substancialment segons la posició al codó: la
primera posició és la més rica en GC, possiblement a causa d’una selecció que afavoreix
un alt contingut en alanina i leucina; la segona posició presenta una freqüència baixa
d’adenina i alta de timina; també perquè aquesta posició reflecteix les pressions
selectives produïdes des de l’estructura intermembranal de la proteïna, els aminoàcids
hidrofòbics estan codificats per codons que contenen citosina i timina a la segona
posició; la tercera posició presenta una alta proporció d’adenina i timina i una baixa
freqüència de guanina (Kocher et al., 1995). El nd2 té un patró de saturació i substitució
complex; en el cas dels mamífiers, evoluciona més ràpidament que altres proteïnes
mitocondrials (Anderson et al., 1982; Kocher et al., 1995).

Els gens de les subunitats de la NADH mitocondrial, i en particular el nd2, han estat
menys emprats i estudiats (Busack et al., 2005; Busack & Lawson, 2006; Busack & Lawson,
2008) que el cytb com a marcadors moleculars.
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1.1.3 Regió control

La regió control (RC) és la major regió mitocondrial no codificant en els vertebrats, està
situada entre el gen de la prolina tRNA (tRNApro) i el de la fenilalanina tRNA (tRNAphe). La
composició de bases a L. v. viridis i T. dugesii és respectivament: 30,2-32,8% A, 22,7-
22,1% C, 35,8-35,5% T, 11,2-9,7% G; aquesta composició es caracteritza per un baix
contingut de guanina, tal com passa en els altres grups de vertebrats. L’organització
interna consta de tres dominis ben diferenciats (Figura 2) (Sbisa et al., 1997; Brehm et al.,
2003a; Bohme et al., 2007):

Domini CBS amb tres blocs de seqüències molt conservades (CSB 1-3). Per l’extrem 3’
flanqueja amb el tRNAphe. En aquest domini, es localitzen els principals elements
reguladors del genoma mitocondrial, els promotors de la transcripció de les cadenes
pesada (HSP) i lleugera (LSP) com també l’origen de la replicació de la cadena pesada
(Saccone et al., 1987; Sbisa et al., 1997).

Domini central ben conservat amb dues zones centrals (aproximadament 130 bp cada
una) sense llocs variables i flanquejat per dues zones de DNA repetitiu (R1 i R2), que
tenen unitats repetitives de 31 i 14 bp respectivament. Les dues zones repetitives R1,
d’aproximadament 34 bp, estan separades per 28 bp (a T. dugesii).

Domini ETAS, situat a la primera part (posició 350-650) de la RC, a l’extrem 5’ i adjacent
al tRNApro. S’hi identifiquen fragments comparables a seqüències associades a
terminacions (TAS) o motius «GYRCAT» reguladors. La naturalesa conservativa d’aquestes

seqüències i de les regions flanquejants evidencia que podria tenir una gran importància
en la transcripció i regulació en la regió que inclou el D-Loop. Els elements TAS no estan
distribuïts per la RC, sinó que es troben en un extrem, inclosos en regions ben
conservades.

A l’inici 5’ hi ha motius repetitius d’unes 35-37 pb, responsables de la longitud variable
observada a la RC del mtDNA; aquest minisatèl·lit té una composició de bases molt
diferent a la resta de regió, mostra un increment de citosina i una disminució d’adenina
(17%).

Disperses aleatòriament per tota la molècula podem trobar repeticions TATATA (és el
motiu més comú en la transcripció per la RNA polimerasa II). També s’ha trobat entre la
zona R1 i CSB1 i prop de l’extrem 3’ el motiu CCAATC.

Com que la RC no és una regió codificant, acumula substitucions i insercions de bases,
com també un nombre variable de repeticions en tàndem, els quals són els responsa-
bles de la gran variació en la llargària de la molècula de mtDNA. Possiblement aquesta

Figura 2 Estructura de la regió control mitocondrial a Lacerta viridis (Bohme et al., 2007)
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regió és la que evoluciona més rápidament del genoma, i per aquesta raó pot ser
utilitzada per realitzar estudis filogenètics intra i interespecífics. En canvi no ha estat
emprada molt sovint en els rèptils, problablement perquè la presència de les unitats de
repeticions molt variables impedeixen l’existència d’encebadors universals (Brehm et
al., 2003a).

1.1.4 Gens d’RNA: rRNA12s i tRNA

Al genoma mitocondrial, s’hi troben dos gens de RNA ribosòmic (rRNA), el que codifica
per la subunitat 12s (rRNA12s) i el de la 16s (rRNA16s); i 22 RNA transferents (tRNA) amb
una longitud d’entre 56-79 pb cada un d’ells, i que, en general, són molt poc variables
(Kumazawa & Nishida, 1993). Els rRNA són funcionalment molt importants en la síntesi de
proteïnes, aquest fet els fa més resistents a l’acumulació de mutacions. Mentre que els
tRNA nuclears tenen una estructura secundària molt conservada, els tRNA mitocondrials
són més variables (Macey et al., 1997b). Les substitucions de la seqüència en una regió
hèlix no segueix l’aparellament de bases de Watson-Crick (Kumazawa & Nishida, 1993).

Els gens tRNAgln, tRNAile i tRNAmet estan flanquejats pels gens nd1 i nd2 en molts dels
rèptils; els tRNAile i tRNAmet

 no estan separats per cap nucleòtid. L’estructura secundària
és semblant en tots els vertebrats (Kumazawa & Nishida, 1995; Macey et al., 1998). A la
Figura 3 es pot veure l’estructura secundària d’aquests tres tRNA a Lacerta viridis (Bohme
et al., 2007).

1.1.5 Còpies nuclears de DNA mitocondrial

Els primers suggeriments sobre la possible existència de DNA, homòleg al DNA
mitocondrial (mtDNA), però integrat al genoma nuclear, són de l’any 1967 (du Buy &
Riley, 1967). La utilització de la PCR per estudiar fragments mitocondrials sense una prèvia
purificació ha conduït a amplificacions accidentals de les còpies dels gens mitocondrials
al genoma del DNA nuclear (numts) (López et al., 1994). Si les espècies tenen regions
nuclears paràlogues a la regió del mtDNA d’interès, els encebadors de la PCR
possiblement hibridaran tant amb els numts com amb les seqüències mitocondrials
(Collura & Stewart, 1995; Zhang & Hewitt, 1996). La presència de numts no detetectats
pot produir filogènies genètiques robustes, creïbles però incorrectes (Sorenson & Quinn,
1998).

Figura 3. Estructura secundària dels tRNAgln, tRNAile i tRNAmet a Lacerta viridis (Bohme et al., 2007)
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Hi ha distintes especulacions sobre l’origen dels numts. La transferència de mtDNA al
nucli seria una transferència induïda de gens funcionals mitocondrials des del mitocondri
al nucli. Una de les raons d’aquesta presència podria ser un trinquet de transferència de
gens; ja que la taxa de transferència des del mitocondri al nucli es pensa que és molt
més elevada que en direcció inversa, hi ha un moviment net, per tant, des del mitocondri
al nucli (Doolittle, 1998). Els numts s’originarien tant amb RNA intermediaris com sense
(Blanchard & Schmidt, 1995, 1996). La seva integració al genoma nuclear s’ha associat,
en un principi, a transposons (elements transponibles) o a fragments curts repetitius
dispersos (Gellissen & Michaelis, 1987). Una possible explicació d’aquesta integració és
que s’incorporen al genoma nuclear durant la reparació dels cromosomes romputs
mitjançant recombinació no homòloga (Blanchard & Schmidt, 1995, 1996). Aquests
mecanismes són possibles si hi ha fragments de mtDNA lliures al nucli. Els mecanismes
de sortida del mtDNA del mitocondri podrien ser obertures transitòries a la membrana
organular durant la fusió o els processos de construcció, degradació per autofàgia
del mitocondri i el subsegüent lliurament del DNA al citoplasma, així com la fusió entre
les membranes heterotípiques. Entre els factors que tenen influència sobre aquest
escapament de mtDNA, podem destacar l’acció d’agents mutagènics i altres formes
d’estrès cel·lular que poden fer mal als mitocondris o a les seves membranes (Thorsness
& Weber, 1996).

La mida del numt pot ser variable, també com el tipus de seqüència del mtDNA (Zhang
& Hewitt, 1996). La distribució cromosòmica del numt també varia, en general se solen
trobar còpies senzilles disperses pel genoma (Blanchard & Schmidt, 1995; Zischler, 2000);
encara que en alguns casos, com en moixos, s’han trobat repeticions en tàndem d’un
mateix locus (López et al., 1994).

Les característiques evolutives del numt són ben diferents a les del mtDNA (Bensasson et
al., 2001). Pel fet que els numts perden la seva funció, com a resultat de la transferència
al nucli, aquests varien de manera diferent al mtDNA funcional. Les taxes de substitució,
en el numt, són similars en totes les posicions i no depenen de la posició del codó, a la
generació de codons d’aturada, a la funcionalitat de la proteïna, o a la funció de l’RNA
o DNA; a més no s’hi observa la desviació característica cap a transicions ni substitucions
sinònimes. No podem oblidar que a diferència del mtDNA, els numts tenen una transmissió
biparental a la progènie (Zhang & Hewitt, 1996; Lu et al., 2002).

Amb la falta de pressió selectiva, els numts acumulen mutacions que poden alterar la
pauta de lectura, les regions codificants de proteïnes poden estar destruïdes i, a més,
freqüentment contenen introns o codons stop (Zhang & Hewitt, 1996; Bensasson et al.,
2001). La taxa d’evolució dels numts és de 5 a 10 vegades inferior als corresponents
fragments mitocondrials (Zischler et al., 1995; Lu et al., 2002).

Aquestes diferències entre l’evolució molecular mitocondrial i nuclear complica les
anàlisis filogenètiques. Les anàlisis de parsimònia, en concret, poden subestimar la lon-
gitud de les branques entre els diferents llinatges de numt i mtDNA. Aquest factors s’han
de considerar en la confecció d’arbres basats en la longitud de les branques (Bensasson
et al., 2001).

S’ha observat en diverses espècies de lacèrtids (concretament en el gènere Podarcis)
la transferència de fragments de mtDNA al genoma nuclear, amb la producció de
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pseudogens nuclears (numts) (Harris et
al., 2005; Pinho et al., 2006; Podnar et
al., 2007). Podnar et al.,(2007) han
seqüenciat un numt de P. sicula, que
té una longitud de 7.637 pb. Comença
amb 5 pb derivats del gen del tRNALys

seguit pel gen de la subunitat 8 de
l’ATP sintetasa (atp8) i es perllonga fins
al gen del tRNAPro. Aquest fragment
inclou fragments homòlegs de vuit
gens complets codificants de
proteïnes i vuit gens complets de tRNA;
a la Figura 4 es pot veure un esquema
del fragment sencer. Les distàncies en-
tre el numt-cytb i la regió mitocondrial corresponent, a les mateixes mostres és molt alta
(14.1%-15.8%); en comparació, les diferències mitjanes intraespecífiques del mt-cytb són
aproximadament del 9%, mentre que les diferències intraspecífiques de les seqüències
del numt-cytb són del 0.2%. Aquestes dades suggereixen que la transferència al nucli
va ocórrer fa molt de temps i que va ser seguida d’una diferent taxa de mutació. Un
descobriment sorprenent és l’alta similitud (rang, 2.7%-4.7%) entre el numt-cytb de P.
sicula i el gen mt-cytb de P. muralis. En l’explicació d’aquest fenomen Podnar et al.,
(2007) proposen, entre d’altres hipòtesis, que el numt de P. sicula s’ha originat a partir
del genoma mitocondrial de P. muralis molt després de la separació de les dues espècies
i ha entrat a formar part del pool genètic de P. sicula per hibridació interespecífica o
per transmissió horitzontal de gens (HGT). Les anàlisis filogenètiques d’aquestes
seqüències permeten rebutjar la hipòtesi que la transferència nuclear ha ocorregut en
un comú ancestre de les dues espècies.

Harris i Arnold (1999) varen publicar una filogènia del gènere Podarcis on s’hi donava
una mescla de seqüències de mtDNA i de seqüències numtDNA del fragment
corresponent al cytb, aquest error s’ha corregit posteriorment (Harris et al., 2005). No
només s’han trobat numts corresponents a cytb, sinó que hi ha evidències de l’existència,
per exemple en Podarcis hispanica, d’altres fragments com la nd4 (Pinho et al., 2006).

1.1.6 El DNA nuclear: C-mos

El C-mos és un protooncogen que codifica la serina/treonina quinasa que és un regu-
lador de la maduració meiòtica i està implicada en la parada de la maduració de
l’oòcit. En la majoria de genomes hi ha una còpia simple, que no té introns, i consta
d’uns 1.000 nucleòtids; tampoc té elements repetitius en la seqüència i poques insersions
i delecions (Saint et al., 1998; Harris, 2003). Les característiques anteriors esmentades el
fan un bon candidat nuclear per ser emprat en els estudis filogenètics. Ha estat un dels
marcadors nuclears que més s’ha fet servir en els escamosos (Saint et al., 1998; Brehm
et al., 2001; Carranza et al., 2002; Jesus et al., 2005).

En aquest gen no hi ha variació significant en la composició de bases en la primera
posició i la segona del codó; per contra, en la tercera posició s’hi observa, en els
escamosos, un increment en el contingut de CG (Harris, 2003). Comparant la taxa de

Figura 4. Fragment del numt a P. sicula amb la
corresponent distribució dels gens (Podnar et al., 2007)
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variació del C-mos amb la del cytb, s’observa que, concretament en els lacèrtids, és
3,82 vegades superior en el cas del cytb que en el C-mos (Harris, 2003). Aquest gen s’ha
estudiat en amfibis, ocells, rèptils i mamífers; és recomanable emprar-lo conjuntament
amb el cytb, entre d’altres en les anàlisis filogenètiques (Saint et al., 1998)

1.2 Inferència filogenètica i filogeografia

Els haplotips del mtDNA registren la història matrilineal d’events mutacionals i poden
connectar-se filogenèticament. Al mateix temps es pot superposar la distribució
geogràfica del grup d’estudi, amb la finalitat d’interpretar els processos evolutius res-
ponsables de la distribució actual de l’espècie (Avise, 2000). S’utilitzen enfocaments basats
en els principis de la teoria de coalescència per avaluar estadísticament les prediccions
filogeogràfiques.

Aquesta teoria descriu les relacions històriques entre llinatges de gens i és el nom que
actualment es dóna al tractament matemàtic i estadístic per relacionar històricament
els llinatges de gens, en processos de microevolució de poblacions conespecífiques o
entre espècies relacionades. S’expressa com una funció de paràmetres demogràfics de
la població, tals com les mitjanes i les variàncies en la distribució de la mida familiar i
magnituds de flux genètic interploblacional (Felsenstein, 1971; Griffiths, 1980; Tavare, 1984;
Avise, 2000; Hudson, 2007).

La teoria de la coalescència moderna és la darrera interpretació dels conceptes previs
de la genètica de poblacions que tenen a veure amb els processos de bifurcació i
aspectes de classificació dels llinatges (Fisher, 1930). Ha passat a ser una part fonamental
de la genètica de poblacions, la filogeografia, la demografia històrica i l’evolució.

Per tal de tenir una hipòtesi filogenètica sòlida s’ha de triar la millor hipòtesi de relacions
filogenètiques, i ha d’esser una inferència justificada pel procediment analític de selecció
de topologies òptimes entre les alternatives possibles. Abans de res, és molt important
estar segur que les dades siguin homòlogues i que s’ha aconseguit, per tant, un bon
alineament de les seqüències; en el cas de mtDNA no seria un factor limitant, ja que no
hi trobam grans insercions ni delecions, situació que sí es dóna en el cas dels introns
nuclears. Si més no, en el cas d’haver-hi homoplàsia (similitud no deguda a un ancestre
comú, sinó a una evolució convergent o paral·lela) es produirien inferències errònies. Si
es comparen seqüències homòlogues, el nombre de diferències en les bases és un esti-
mador del temps de divergència entre llinatges (rellotge molecular); però s’ha de tenir
en compte que les diferents regions mitocondrials poden presentar taxes d’evolució
variades dins el mateix llinatge, i per tant, mesurar diferències entre dues seqüències
pot no ser una estima fiable del temps que fa que varen divergir, si no es considera de
quin gen es tracta (Swofford et al., 1996). Les observacions, per elles mateixes, no se-
leccionen directament una topologia; un mateix grup de seqüències ens pot produir
distintes topologies; per tant, s’han d’aplicar diferents models de canvi entre estats i,
després, establir un criteri mitjançant el qual es pugui triar entre les hipòtesis alternatives
que representin la millor aproximació a la vertadera història evolutiva.

Els mètodes d’inferència d’arbres filogenètics es poden basar en dos tipus de criteris.
Un d’ells empra distàncies genètiques, l’altre se centra en la cerca del millor o millors
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arbres d’acord amb el criteri establert segons el model.

a)Mètodes basats en distàncies (també anomenats mètodes de construcció d’arbres).
Aquests mètodes calculen les distàncies genètiques entre tots els parells de
seqüències, d’acord amb un o uns criteris preestablerts, com per exemple, segons el
model evolutiu. Es confecciona una matriu de distàncies entre totes les dades, a
partir de la qual es confecciona l’arbre. És ràpid i no presenta dificultats de
computació. Aquesta metodologia produeix un arbre únic, que és el resultat de
l’aplicació d’un algoritme sobre la matriu de distàncies. L’algoritme més freqüentment
emprat és el de neighbour-joining (Saitou & Nei, 1987).

b)Mètodes de cerca d’arbres. En aquests casos, es consideren tots els arbres possibles
obtinguts a partir de les dades, i es defineix un criteri d’optimització, que els ordeni
segons els valors dels paràmetres obtinguts. Els criteris més emprats són la màxima
parsimònia (MP, maximum parsimony), la màxima versemblança (ML, Maximum
likelihood) i la probabilitat bayesiana (BI, bayesian inference). Aquests mètodes im-
pliquen la implementació d’algoritmes complexos que poden ser lents a l’hora del
càlcul. Si el nombre de dades és molt elevat (més de 20), les cerques exhaustives dels
millors arbres se substitueixen per les cerques heurístiques; d’aquesta manera, malgrat
que hi hagi un marge d’error, els mètodes heurístics permeten obtenir la solució co-
rrecta en un temps més breu.

o Màxima parsimònia. Aquesta metodologia consisteix a trobar un arbre bifurcat,
que tengui les diferents seqüències observades associades a l’extrem de les
branques. Permet postular una història d’ancestria i descendència entre les
seqüències observades i els seus avantpassats hipotètics, de tal manera que siguin
necessaris els mínims canvis nucleotídics per explicar la diversitat observada; és a
dir, l’arbre més parsimoniós (Fitch, 1977). Sovint hi haurà més d’un arbre amb el
mínim nombre de canvis, per tant, no serà possible inferir un únic arbre filogenètic
(Li, 1997).

o Màxima versemblança (Felsenstein, 1981). La versemblança és la probabilitat con-
dicional d’obtenir les dades observades, en el cas que l’arbre fos vertader. El que
es pretén és trobar l’arbre o arbres més probables, a partir del conjunt de dades,
que sol ser una matriu de distàncies (la matriu es confecciona triant el model evolutiu
que més s’ajusta a les dades) (Swofford et al., 1996).

o Probabilitat bayesiana. Calcula la «probabilitat posterior» d’un arbre, mesura que
pot ser interpretada com la probabilitat que un arbre concret sigui el que descriu
correctament la història en qüestió (Rannala & Yang, 1996; Huelsenbeck & Ronquist,
2001; Huelsenbeck et al., 2002). La probabilitat posterior és proporcional al producte
de la probabilitat a priori de la hipòtesi i de la versemblança de les dades, condi-
cionada al fet que l’arbre sigui correcte. La probabilitat a priori és la probabilitat
que assignam a un arbre abans de fer qualsevol observació (normalment tots els
arbres són, a priori, igual de probables). Es trien els arbres que tenen la màxima
probabilitat de ser observats, a partir d’un model de substitució. Malgrat que la
probabilitat posterior és fàcil de calcular, el càlcul de la probabilitat posterior d’una
filogènia és onerós; per tant, el mètode més útil d’optimització numèrica, en
inferència filogenètica bayesiana, és el mètode de Monte Carlo amb Cadenes
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de Markov (MCMC) (Huelsenbeck et al., 2001). L’algoritme MCMC es basa en el
fet que, a cada iteració de l’algoritme es proposa un nou arbre (que inclou
variacions en la topologia, en els paràmetres del model de substitució i en el vector
de longituds de les rames). El nou arbre s’obté per pertorbació d’un arbre proposat
anteriorment; si el nou arbre té una millor probabilitat posterior, es pren com a punt
de partida per a la pròxima iteració (Holder & Lewis, 2003). En lloc de cercar un
únic arbre que representi la filogènia òptima, es pretén mostrejar la distribució de
probabilitats posteriors de les filogènies possibles i a partir d’aquí, és possible rela-
cionar els elements comuns als arbres, amb la major probabilitat posterior. Un dels
avantatges d’aquest mètode és que les anàlisis produeixen tant una estimació de
l’arbre, com una mesura de confiança de cada un dels grups obtinguts (la
probabilitat posterior).

Wright (1931; 1943) va introduir els estadístics F, que han permès quantificar la
subestructuració de les poblacions i obtenir els valors de flux genètic a partir de les
freqüències al·lèliques obtingudes en diferents poblacions. Aquests mètodes tradicionals
de la genètica de poblacions no prenien en consideració els factors històrics, però emprats
amb nous procediments basats en la informació de la seqüència de mtDNA, ens
permeten incloure el temps evolutiu (Hudson et al., 1992; Templeton et al., 1995;
Templeton, 2004). Simplement, la sobreposició dels arbres haplotípics a la distribució
geogràfica de les poblacions ens pot suggerir els events o processos filogeogràfics
ocorreguts; emperò, això no constitueix per ell mateix una validació de les hipòtesis
filogeogràfiques.

Aquests darrers anys s’han desenvolupat mètodes per examinar formalment l’efecte
dels patrons històrics de migració i dispersió sobre la distribució de gens, que integraven
la informació genealògica i de distribució per realitzar inferències sobre els patrons històrics
de flux genètic (Templeton et al., 1995; Avise, 2000; Templeton, 2004).

Els models recents de genètica de poblacions basats en la teoria de coalescència do-
nen un marc conceptual estadístic per a l’anàlisi de la informació geogràfica. A aquest
marc se l’ha denominat filogeografia estadística (Avise, 2000), que consisteix en
l’avaluació de la probabilitat d’hipòtesis alternatives com a causa de l’estructura
poblacional. Les anàlisis més emprades són:

o Aproximació de Niegel (Niegel & Avise, 1993), considera distribucions de no equilibri
de llinatges de gens segons un escenari d’aïllament per distància (Wright, 1943). El
mètode es basa en la suposició del fet que el flux genètic d’una espècie distribuïda
de manera contínua està restringit, i implica una correlació positiva entre l’extensió
espacial i l’edat d’un llinatge; és a dir, quan la dispersió és limitada, els llinatges més
antics estarien més àmpliament distribuïts que els més recents (Avise, 2000).

o Anàlisi de clades anidats (NCPA, Nested Clade Phylogeographic Analisis) (Templeton
et al., 1995). Permet fer una anàlisi estadística objectiva en la qual es pot comprovar
la hipòtesi nul·la segons la qual els haplotips es distribueixen geogràficament a l’atzar.
Aquesta hipòtesi planteja que no hi ha cap relació entre les variacions geogràfiques
i les haplotípiques; també permet detectar i provar estadísticament els mecanismes
evolutius responsables de la distribució espacial a partir dels patrons de variació
genètica observada, com també interpretar biològicament aquesta distribució.
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Aquestes associacions significatives entre haplotips i la seva distribució geogràfica
es poden explicar sobre la base de tres processos: a) Aïllament per distància, degut
a flux genètic restringit; b) Fragmentació històrica; i c) Expansió de l’àrea de distribució
de les poblacions, que inclou events de colonització a distància (Templeton, 1998;
Templeton, 2004). El NCPA té certes limitacions, com per exemple que les
interpretacions biològiques estan limitades per la mida de la mostra i nombre de llocs
mostrejats; pot donar falsos positius i s’ha qüestionat la seva capacitat estadística en
la detecció d’alguns patrons concrets (Knowles & Maddison, 2002; Paulo et al., 2002;
Knowles, 2004).

1.2.1 Rellotge molecular

La hipòtesi del rellotge molecular postula que, per una seqüència de DNA o de proteïna,
la taxa d’evolució és aproximadament constant en el temps en tots els llinatges evolutius
(Zuckerkandl & Pauling, 1965). Aquest fet permet emprar les diferències per datar la
divergència entre espècies i per altres tipus d’events evolutius; a més, el grau de variació
de la taxa entre llinatges ens pot revelar els mecanismes d’evolució molecular (Kimura,
1983). En el cas de mutacions neutres la taxa d’evolució serà igual a la taxa de mutació,
així doncs, grans canvis en la taxa de substitució, poden indicar grans canvis en els factors
evolutius. Per exemple, un gran increment en la taxa d’evolució d’una seqüència, a un
llinatge particular, pot indicar evolució adaptativa, pèrdua de funció o una gran
reducció de la mida efectiva de la població en aquest llinatge (Li, 1997).

El concepte de rellotge molecular ha provocat un gran impacte en els estudis evolutius,
amb les corresponents controvèrsies. Per una banda, alguns autors (Ochman & Wilson,
1987) suggereixen l’existència d’un rellotge molecular universal de substitucions sinònimes
aplicable a tots els organismes; i per una altra banda molts d’autors neguen fins i tot
l’existència de constants aproximades o que hi hagi dos llinatges que tenguin la mateixa
taxa d’evolució (Li, 1997; Kishino et al., 2001). S’han proposat diversos factors com els
causants de la variació de la taxa de canvi entre llinatges evolutius: l’eficiència del
sistema de reparació del DNA pot diferir entre llinatges (Britten, 1986); la hipòtesi de l’efecte
del temps de generació, la qual postula que es dóna una taxa més elevada d’evolució
en els organismes que tenen temps de generació curt que en els que el tenen més llarg
(Kohne, 1970); també, els organismes amb alta taxa metabòlica tenen una major taxa
d’evolució que els organismes amb metabolisme més lent (Martin & Palumbi, 1993); la
selecció natural i la mida de la població (Kishino et al., 2001) estarien entre d’altres
factors proposats. Si més no, llinatges evolutivament propers, normalment desenvolupen
taxes similars. Això pot ser perquè molts dels factors que afecten les taxes evolutives són
biològics i els llinatges pròxims són biològicament similars (Kishino et al., 2001).

Molts dels mètodes emprats per estimar temps de divergència assumeixen que tots els
llinatges evolutius presenten taxes idèntiques de canvis de seqüències. Assumir taxes
constants i de tota una filogènia pot induir a errors en el temps de divergència; de mane-
ra que s’han desenvolupat mètodes d’estimació del temps de divergència, destinats a
la relaxació del rellotge molecular, els quals assignen taxes per cada una de les branques
de la filogènia. Estan basats en algoritmes de màxima versemblança o aproximacions
bayesianes (Hasegawa et al., 1989; Sanderson, 1997; Kishino et al., 2001; Aris-Brosou &
Yang, 2002).
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1.3 La família Lacertidae: el gènere Podarcis

La família Lacertidae (Oppel,1811) està formada per un grup d’escatosos -Squamata-
que comparteixen tota una sèrie de característiques osteològiques. Tenen els membres
ben desenvolupats, amb cinc dits en cada extremitat i part de les vèrtebres caudals
amb capacitat de regeneració (capacitat autotòmica). A la part interna de les cuixes
apareixen els porus femorals, notablement més desenvolupats en els mascles. Els canals
sensorials més importants són el visual, l’olfactiu i el vomerolfactiu, tant pel que fa a la
detecció de l’aliment i de depredadors com pel que fa a la comunicació intraespecífica.

El tipus d’hàbitat ocupat pels lacèrtids és molt ampli: va des del nivell de la mar fins a
àrees d’alta muntanya i clima alpí. La família Lacertidae és un grup de la zona paleàrtica
occidental, que va ser originàriament confinada a Europa i possiblement a àrees veïnades
del sudest. Aquesta família té una llarga història fòssil a Europa que ve des de l’Eocè
inferior, al voltant de fa 50 Ma; actualment s’estén per la major part d’Àfrica, Àsia i Euro-
pa (Arnold et al., 2007).

Actualment dins els lacèrtids es reconeixen entre 24 i 30 gèneres (entre els quals hi ha
Podarcis) amb més de 280 espècies descrites. Les relacions filogenètiques entre els
gèneres de la família i la seva distribució geogràfica es poden veure a la Figura 5 (Arnold
et al., 2007).

Figura 5. Cladograma d’àrea de la família Lacertidae. L’anàlisi de parsimònia indica que l’origen de la
família se situa a Europa, amb un mínim de nou moviments cap a altres àrees. Pel que fa al gènere Podarcis
s’observen diverses zones de distribució: els Balcans, les illes de la Mediterrània, la península Ibèrica i el
NW d’Àfrica. (Arnold et al., 2007)
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El gènere Podarcis (Reptilia; Lacertidae) (Wagler, 1830), és la fauna herpetològica
predominant a les illes, illots i terres continentals de la conca mediterrània. Aquesta
regió proporciona a les distintes espècies de Podarcis ambients variats, atès que tenen
una gran capacitat per poblar diversos hàbitats i fins i tot són capaces de sobreviure
prop de zones habitades. Són, per tant, animals molt oportunistes (Vives-Balmaña, 1987).
La distribució de Podarcis abarca la zona Europea des del nord fins al sud d’Holanda,
Hongria, Romania i Crimea; el nord d’Àfrica: Marroc, nord d’Argèlia i Tunísia; nord-oest
asiàtic: Turquia i les illes de la mar Mediterrània. Més enllà de l’est de Turquia no hi ha
presència del gènere Podarcis (Figura 6) (Arnold et al., 2007).

El gènere Podarcis fou separat del gènere Lacerta per Arnold (1973) basant-se
essencialment en característiques morfològiques. La seva relació amb els gèneres més
pròxims, Scelarcis, Teira i Algyroides està més o manco clara, i es basa en característiques
òssies i moleculars, com ara fontanel·la esternal en forma de cor i processos transversos,
entre d’altres, en el cas de Podarcis (Pérez-Mellado, 2005a; Arnold et al., 2007).

L’origen de Podarcis s’ha estimat basant-se en dades immunològiques, en 18 o 20 milions
d’anys (Mayer & Lutz, 1990); en canvi, darrerament Arnold et al., (2007) proposa, d’acord
amb les dades de seqüències de DNA, que el gènere és més recent i té només uns 9
milions d’anys. Aquesta diferència pot ser deguda a la recent exclusió d’algunes
espècies que abans estaven incloses en el gènere Podarcis.

Actualment, dins aquest gènere es reconeixen 19 espècies, totes elles enormement
variables i moltes vegades notablement plàstiques, des del punt de vista fenètic: en la
coloració, en la morfologia i en el nombre d’escates. Les relacions entre les espècies
del gènere Podarcis no estan definitivament establertes, tal com passa en altres gèneres
de rèptils. La taxonomia és complexa i no permet diferenciar les espècies utilitzant
únicament claus morfològiques (Arnold, 1993), perquè la majoria d’espècies presenten
alta variabilitat intraespecífica, baixa variació interespecifíca i substancials polimorfismes
morfològics. A més, el nombre de subespècies ha estat enormement sobreestimat,

Figura 6. Distribució de Podarcis a la conca Mediterrània (en color fosc) (Arnold et al., 2007)
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particularment a les poblacions petites de les illes. Aquesta taxonomia intraspecífica
requereix una nova i acurada avaluació taxonòmica, i és probable que diverses
subespècies necessitin ser mirades com a variacions locals (Oliverio et al., 2000).

Els estudis de cariotip (Olmo et al., 1986; Olmo et al., 1987) i els bioquímics (Lanza & Cei,
1977; Capula, 1994, 1996, 1997) no donen massa llum a les relacions i produeixen, en
alguns casos, resultats conflictius (Poulakakis et al., 2003).

La possibilitat d’amplificar i seqüenciar el DNA (Saiki et al., 1988) i el coneixement sobre
les seqüències més conservades (Kocher et al., 1989) han tengut un gran impacte en la
sistemàtica dels éssers vius en general i en particular dels rèptils, que han permès establir
relacions filogenètiques consistents entre les espècies de Podarcis (Figura 7) (Arnold et
al., 2007). Les tècniques d’anàlisi gènica a partir del DNA es començaren a aplicar als
rèptils durant la dècada dels 90 per examinar relacions filogenètiques entre les espècies
de diverses famílies de llangardaixos, com per exemple Xantusiidae, Lacertidae (Hedges
et al., 1991; Thorpe et al., 1994; Gonzalez et al., 1996); com també entre gèneres i llinatges
de la família Lacertidae (Harris et al., 1998; Harris & Arnold, 1999).

Les poblacions de les distintes espècies de sargantanes de la conca mediterrània
(Podarcis spp) ha estat un dels grups de lacèrtids més estudiats en l’àmbit molecular
(Harris & Arnold, 1999; Oliverio et al., 2000). En aquest cas establir una filogènia
consensuada és difícil, pot ser per la complexitat per definir les entitats taxonòmiques
dins el grup, mitjançant només anàlisi morfològica, així com la presència d’una variabilitat
intraespecífica extrema combinada amb una baixa variació entre espècies.

Els marcadors de DNA mitocondrial més emprats en la majoria dels treballs, sobretot als
inicis, han estat els gens que codifiquen pel rRNA 12S i 16S, i el gen cytb (Castilla et al.,

Figura 7. Relacions filogenètiques en el gènere Podarcis (Arnold et al., 2007)
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1998a; Harris et al., 1998; Fu, 2000; Oliverio et al., 2000; Harris et al., 2002; Harris & Sa-
Sousa, 2002). Darrerament s’hi han incorporat altres gens com la Regió Control, el gen
nd4 (Pinho et al., 2006), i el fragment que conté els gens nd1 i nd2 (Busack et al., 2005),
amb els corresponents tRNA flanquejants. En aquest moments s’està iniciant l’estudi de
DNA nuclear en algunes espècies (Pinho et al., 2008).

Els objectius dels estudis filogènetics interespecífics, existents a la bibliografia, han pretès
explicar la radiació del gènere Podarcis, com també establir la relació existent entres les
espècies. De les dades moleculars, osteològiques i morfològiques s’extreu que totes les
espècies de Podarcis formen un grup monofilètic (Arnold, 1973; Harris et al., 1998; Harris &
Arnold, 1999; Oliverio et al., 2000; Poulakakis et al., 2003; Poulakakis et al., 2005a; Poulakakis
et al., 2005b; Arnold et al., 2007) d’àmplia distribució al sud d’Europa, amb algunes
espècies a Europa central i al nord-oest d’Àfrica, la qual cosa confirma l’origen europeu
del grup. El fet que la majoria d’espècies pertanyin a la part occidental de la Mediterrània
(només hi ha sis espècies balcàniques) i que els llinatges més antics també tenguin la
mateixa distribució, suggereix que l’origen del gènere fou a la Mediterrània occidental
(Oliverio et al., 2000). La majoria de la diversitat s’hauria originat per vicariança relacio-
nada amb la fragmentació, durant el Miocè, de les microplaques occidentals. L’absència
a Anatòlia del gènere Podarcis (Poulakakis et al., 2005b) també dóna suport a aquesta
hipòtesi.

La revisió més recent de les espècies de Podarcis l’han feta Arnold et al., (2007). A partir
de les dades obtingudes de la seqüenciació del mtDNA (cytb i rRNA12s), de la
reexaminació dels treballs de Harris et al (1998) i de Fu (2000) com també de les anàlisis
morfològiques, intenten establir les relacions filogenètiques de Podarcis, a més de les
relacions de 108 espècies de lacèrtids (Lacertini). El fragment corresponent a Podarcis
de l’arbre bayesià es mostra a la Figura 7. A més, s’ha intentat establir grups d’espècies
coherents amb la distribució geogràfica, no sense alguna controvèrsia sobre l’estatus
taxonòmic i la seva història biogeogràfica (Taula 2).

Taula 2. Agrupament de les espècies de Podarcis (Harris et al., 1998a, 2005; Harris & Arnold, 1999; Oliverio et
al., 2000; Pinho et al., 2006; Arnold et al., 2007)

Grup Espècie Distribució

Europa P. muralis Sud i cent re Europa Nord-oest  Anatòlia

Grup dels Balcans

P. gaigeae
P. milensis
P. mellisellensis
P. t aurica
P. erhardii
P. peloponnesiaca

I lles gregues oest
I lles gregues oest
Costa oriental de l'Adriàt ic
Sud-est  Europa
Sud Balcans (des de Kosovo a Creta, Bulgària, Cíclades)
Peloponès (Grècia)

Grup italià
P. sicula
P. raffonei
P. wagleriana

I tàlia, I lles T irrèniques, costa est  de l'Adriàt ic Menorca(int roduïda)
I lles Eòliques, Sicília
Sicília

Grup del sud-oest

P. at rat a
P. bocagei
P. carbonelli
P. hispanica
P. vaucheri

I lles Columbretes
Nord-oest  de la península Ibèrica

Península Ibèrica, sud de França
Magrib, des del Marroc fins a Tunísia

Grup d'illes de l'oest

P. filfolensis
P. t iliguert a
P. lilfordi
P. pit yusensis

Malta
Còrsega i Sardenya
Illes Balears (Gimnèsies)
I lles Balears (Pit iüses)
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Un dels quatre grups establerts és el grup de les Illes de l’oest, que inclou: P. lilfordi, P.
pityusensis, P. filfolensis (Malta) i P. tiliguerta (Còrsega i Sardenya). Les dues primeres
estan més estretament emparentades entre elles que el que ho estan les restants. Aquesta
relació està reforçada per semblances morfològiques (Harris & Arnold, 1999). A la majoria
d’anàlisis efectuades, P. pityusensis i P. lilfordi assumeixen una posició primitiva dins el
clade (Oliverio et al., 2000).

P. tiliguerta ha estat considerada com un complex d’espècies com a conseqüència
de la gran variació genètica intraespecífica, segons dades obtingudes amb el rRNA12s
i el cytb (Harris et al., 2005; Vasconcelos et al., 2006). Dins l’espècie existeixen dos grans
grups; un estaria format per les poblacions de Còrsega i l’altre, per les de Sardenya,
encara que tampoc existeix consens en aquesta consideració (Podnar & Mayer, 2005).
Aquesta anàlisi pot presentar problemes a causa del reduït nombre de mostres i/o dels
tipus de marcadors emprats; s’han utilitzat com a grup extern (outgroup) P. lilfordi i P.
pityusensis, que són espècies balears parafilètiques per aquest fragment del gen rRNA12s
en aquesta anàlisi. A més, s’ha de tenir en compte que el nivell de confiança dels nodes
és molt baix.

El grup dels Balcans és un grup monofilètic i hi ha bastant de consens a incloure-hi sis
espècies: P. gaigeae, P. milensis, P. melisellensis, P. taurica, P. erhardii i P. peloponnesiaca,
(Harris & Arnold, 1999; Oliverio et al., 2000; Poulakakis et al., 2003). P. wagleriana podria
pertànyer tant a aquest grup (Harris & Arnold, 1999) com a un altre petit grup amb P.
filfolensis (Oliverio et al., 2000). El grup dels Balcans es pot subdividir en dos subgrups: el
de P. erhardii (P. peloponnesiaca i P. erhardii) i él de P. taurica (P. taurica, P. milensis, P.
gaigeae, P. melisellensis) ambdós també monofilètics (Poulakakis et al., 2003; Poulakakis
et al., 2005a; Valakos et al., 2007). Si més no, analitzant les relacions intraespecífiques es
troba que P. erhardii és parafilètica respecte a P. peloponnesiaca (Poulakakis et al.,
2003; Carranza et al., 2004; Poulakakis et al., 2005a; Poulakakis et al., 2005b) i probablement
també és un complex d’espècies, les poblacions de les quals estan molt diversificades i
presenten gran plasticitat morfològica i ecològica, i habiten molt diferents ecotipus
(Poulakakis et al., 2005a). La parafília desapareix si es considera que P. peloponnesiaca
és sinònima a P.erhardii (Poulakakis et al., 2005b). Els resultats obtinguts per Poulakakis et
al., (2005a) amb el grup de P. taurica suggereixen que la seva història evolutiva és més
complexa que una simple invasió d’espècies que va ocórrer en el passat.

El grup italià inclou: P. raffonei, P. wagleriana, P. muralis i P. sicula. P. muralis es troba
distribuïda al sud, oest i centre d’Europa, és bastant uniforme morfològicament,
aloenzimàticament i molecularment, excepte a Itàlia on presenta més variació; aquest
fet i la proximitat genètica relativa amb P. sicula, podria significar que P. muralis es va
originar a la península Itàlica i d’aquí es va estendre en un període recent (Harris &
Arnold, 1999; Poulakakis et al., 2005b), encara que no hi ha un consens quant a la
proximitat entre P. muralis i P. sicula (Oliverio et al., 2000).

P. wagleriana és parafilètica segons indiquen les anàlisis de Podnar i Mayer (2005) i és
una espècie germana de P. raffonei, malgrat que alguns individus són més propers a P.
filfolensis (Podnar & Mayer, 2005). Aquesta espècie també es podria trobar agrupada en
el grup dels Balcans (Harris & Arnold, 1999), així doncs, la seva situació és poc clara.

P. sicula és un grup politípic d’espècies, molt heterogeni. Habita una àmplia àrea de la
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regió mediterrània central (Itàlia, Sicília, Còrsega, Sardenya, illes de l’Adriàtic i Croàcia).
El nivell de divergència entre les subespècies és molt alt. En aquest grup s’ha evidenciat
l’alta freqüència de la dispersió pels humans i de l’adaptació i invasió de noves àrees. Hi
ha presència de poblacions a Menorca, península Ibèrica, Portugal, França, Montenegro,
Líbia, Tunísia, Turquia i USA (Oliverio et al., 2000; Podnar et al., 2005). S’han descrit sis
grups filogeogràfics (clades d’haplotips) anomenats: Campestris-sicula, Susac, Toscana,
Monasterace, Catanzaro i Sicula. Encara que en algunes zones es presenten patrons
d’hibridació entre els diferents grups (Pleguezuelos et al., 2002; Podnar et al., 2005; Podnar
et al., 2007).

El grup del sud-oest (península Ibèrica i nord d’Àfrica) inclou el complex d’espècies
format per P. bocagei, P. carbonelli, P. atrata, P. vaucheri i P. hispanica (Harris & Arnold,
1999; Oliverio et al., 2000; Harris & Sa-Sousa, 2002; Pinho et al., 2006).

Podarcis hispanica és una espècie parafilètica (Harris & Sa-Sousa, 2001) que habita la
península Ibèrica, i és una de les espècies més representatives d’un complex d’espècies;
segons indiquen les anàlisis moleculars (cytb i rRNA12s), els caràcters morfològics i
l’existència de zones parapàtriques de contacte, també suggereixen que estaria forma-
da per diverses espècies (Harris et al., 2002; Harris & Sa-Sousa, 2002). A la península Ibèrica,
a part de P. hispanica, hi coexisteixen, al·lopàtricament o simpàtricament, diverses
espècies de Podarcis: P. muralis, P. bocagei i P. carbonelli, aquesta darrera ha estat
considerada com una subespècie de P. bocagei fins fa poc (Perez Mellado, 1981) i
posteriorment com espècie. Les recents anàlisis filogenètiques moleculars han determinat
que ambdues espècies són monofilèliques i que, les distàncies genètiques que presen-
ten indiquen que ni tan sols són espècies germanes (Harris & Sa-Sousa, 2001; Harris & Sa-
Sousa, 2002). Existeix, però, encara una gran controvèrsia en la taxonomia de P. hispanica.
A l’oest i al centre de la península Ibèrica s’han identificat dos morfotips al·lopàtrics: El
morfotip 1 (P.h. lusitanica, descrita per Guillaume, 1987), al nord-oest de la península i
preferentment en zones elevades (>400 m) i que prefereix condicions ambientals
atlàntiques; el morfotip 2, al suroest, prefereix terres més baixes (<400 m) amb clima
mediterrani. Un tercer morfotip, el morfotip 3, (P.h. liolepis; Guillaume, 1987) inclou
especímens del nordest peninsular. Tots aquests morfotips són monofilètics (Harris & Sa-
Sousa, 2001; Harris & Sa-Sousa, 2002), en canvi P. hispanica és parafilètica respecte a les
espècies P. bocagei i P. carbonelli (Harris & Sa-Sousa, 2002). Així, es troba una forta relació
entre el morfotip 1 i P. bocagei, que formen un clade ben suportat, el mateix passa amb
el morfotip 2 i P. carbonelli (Pinho et al., 2006).

Algunes altres subespècies varen obtenir l’estatus d’espècie (P. atrata i P. vaucheri), no
sense controvèrsies. P. atrata, de les illes Columbretes, fou elevada al rang d’espècie
d’acord amb l’alta divergència obtinguda (6%) per Castilla et al., (1998b) en vers P.
hispanica hispanica; per contra Harris & Sa-Sousa (2002) l’han comparada amb el
morfotip 3 i la divergència obtinguda és molt menor (1,2%). Aquest esdeveniment
demostra la importància de realitzar un mostreig ampli en la comparació de tàxons
insulars, amb les corresponents formes continentals; en aquest cas les poblacions
continentals més pròximes no són les que genèticament estan més properes. Les illes
Columbretes podrien haver estat colonitzades per poblacions de la costa del nord-est
peninsular, seguint els corrents marins (Harris & Sa-Sousa, 2002).

P. vaucheri habita les dues contrades de l’estret de Gibraltar (Oliverio et al., 2000; Busack
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et al., 2005), és espècie germana de P.h. hispanica, que habita el sud-est de la penínsu-
la Ibèrica (Harris & Sa-Sousa, 2002; Pinho et al., 2006). Aquesta decisió s’ha pres d’acord
amb les anàlisis fetes amb el gen complet de la citocrom b (cytb, 1143 pb), el de la
subunitat 2 de la NADH (nd2, 1038 pb) i el de la subunitat 4 de la NADH (nd4, 709 pb); al
mateix temps que segons anàlisis al·loenzimàtiques i morfològiques (Busack et al., 2005).

Recentment s’està introduïnt la utilització de la seqüenciació de fragments nuclears. Els
resultats obtinguts en el cas de la comparació entre les dues anàlisis (mitocondrial i
nuclear) al complex d’espècies de la península Ibèrica corroboren gairebé totes les
subdivisions obtingudes amb les dades mitocondrials i morfològiques, en canvi s’hi ha
trobat alguna discrepància referent a la polifília del morfotip 3 (Pinho et al., 2007a),
possiblement deguda a la hibridació entre espècies (Pinho et al., 2007a; Pinho et al.,
2008).

1.4 Biogeografia de Podarcis lilfordi i Podarcis pityusensis

1.4.1 La sargantana balear (Podarcis lilfordi) i la pitiüsa (Podarcis pityusensis)

A les illes Balears hi ha representats dos gèneres de lacèrtids, Podarcis i Scelarcis. Les
espècies Scelarcis perspicillata i Podarcis sicula foren introduïdes pels humans només
a l’illa de Menorca, mentre que podem trobar les dues espècies endèmiques Podarcis
lilfordi (Günter, 1874) i Podarcis pityusensis (Boscà, 1883) a la resta d’illes i illots de
l’arxipèlag Balear  menys a les illes grans de Mallorca i Menorca.

Podarcis lilfordi és l’espècie que habita el grup de les illes Balears anomenades
Gimnèsies, format per Mallorca, Menorca, Cabrera i les illes més petites i els illots que
les envolten. A partir de les restes fòssils que s’han trobat de Podarcis en distints jaciments
de les Gimnèsies, podem dir que va viure en aquestes illes durant un extens període de
temps, segurament des del Pliocè inferior fins a l’Holocè, ja ben avançada l’arribada
dels humans (Alcover et al., 1981), d’això fa uns 4.500 anys (Alcover et al., 2000). A cau-

sa segurament de la presència humana,
actualment Podarcis lilfordi no viu ni a Me-
norca ni a Mallorca. Es difícil identificar
amb certesa quina o quines espècies en
concret en provocaren l’extinció; podria
ser a causa de la introducció dels mostels
(Mustela nivalis) pels romans, per tal de
controlar les poblacions de conills que
feien malbé els conreus de cereals
(Alcover et al., 1981; Alcover, 1987;
Alcover et al., 2000); o per la introducció
d’altres depredadors com eriçons (Atelerix

algirus) i genetes (Genetta genetta) (Kotsakis, 1981), els moixos (Felis silvestris) o les serps
(Macroprotodon mauritanicus) (Mertens, 1957; Pérez-Mellado, 1998; Pérez-Mellado
2005a). Actualment la P. lilfordi només sobreviu en alguns illots que envolten Mallorca
i Menorca, a Cabrera gran i a gairebé tots els illots de l’arxipèlag de Cabrera (Pérez-
Mellado et al., 2008).

Figura 8. Podarcis lilfordi, sa Dragonera
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A les illes Pitiüses trobam Podarcis pityusensis, i a diferència del que ha passat amb la
sargantana gimnèsica, sobreviu actualment tant a les illes principals (Eivissa i Formentera)
com als nombrosos illots i illes que les
envolten (Alcover, 1987).

A les murades de Palma (Mallorca), que
ocupen una extensió de 88.000 m2, i a ses
Illetes (Calvià) també hi viuen poblacions
de P. pityusensis. Segurament hi foren
introduïdes, però no hi ha cap informació
concreta del seu origen. També se n’han
observat en altres indrets de l’illa de Ma-
llorca (cala Rajada, Formentor).

1.4.2 Conservació

La consideració de l’estat de conservació actual, segons les categories i els criteris de
la International Union for the Conservation of the Nature (IUCN, 2001), és que P. lilfordi
està en perill d’extinció (EN, Endangered species) a causa d’una fragmentació severa
de les poblacions i un declivi continu a l’àrea d’ocupació i en la qualitat de l’hàbitat
(EN B1 ab(ii)+2ab(iii)) (Pérez-Mellado, 2005b). Prova d’això és que recentment se n’han
extingit algunes poblacions. Per exemple a Menorca, la població de l’Illa de ses Rates
(Port de Maó, Menorca) va desaparèixer quan l’illa fou dinamitada l’any 1935 per faci-
litar la navegació (Pérez-Mellado, 2004) i la de l’illot de les Mones (Port d’Addaia, Me-
norca), la qual en la dècada de 1990 va ser substituïda per Podarcis sicula (Pérez-
Mellado, 2002c). P. sicula és una espècie que ha estès la seva àrea de distribució al
llarg de la costa de l’Adriàtic, lloc on ha desplaçat P. melisellensis per exclusió compe-
titiva (Podnar et al., 2004). P. sicula és una espècie competitiva i que estableix relacions
de dominància amb altres espècies. El mateix podria passar si P. sicula accedís als illots
pròxims a la costa de Menorca on hi viu P. lilfordi (Salvador, 2006). Als illots de Mallorca
també s’hi han observat extincions, per exemple durant la dècada dels 60, a l’illot dels
Frares (Colònia de Sant Jordi) (Mayol, 2004).

Els factors que amenacen més les poblacions de sargantana són: en molts dels illots hi
ha un nombre efectiu d’individus molt reduït, s’han produït contínues translocacions
efectuades pels visitants als illots, captura il·legal per a la utilització en terraris, utilització
de trampes enverinades a les campanyes de desratització i eradicació de la gavina,
destrucció de la vegetació per diversos motius, com la presència humana i la introducció
de cabres (Pérez-Mellado, 2004).

Per una altra banda, la Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes Balears), l’ha
classificada només com a espècie vulnerable (Viada Sauleda, 2006). Encara que, en
l’àmbit regional, a més de valorar les espècies, també s’han avaluat les corresponents
subespècies. El risc d’extinció d’aquestes subespècies està prou justificat per l’elevat
grau de subespeciació que presenten, amb subespècies endèmiques restringides a
illes i illots. Aquesta variabilitat aporta una riquesa genètica única, són altament vulne-
rables i moltes d’elles estan greument amenaçades (Viada Sauleda, 2006).

Figura 9. Podarcis pityusensis, s’Espalmador
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La sargantana és una espècie molt valuosa a l’hora d’estudiar evolució i microevolució,
ja que juntament amb el ferreret (Alytes muletensis) és l’únic representant de la fauna
prehumana de les illes Balears. La resta d’espècies de vertebrats que hi trobam
actualment són d’origen holocènic i, per tant, contemporanis a l’arribada dels humans
(Alcover et al., 1981; Pérez-Mellado et al., 2008).

A diferència del que ha passat amb la sargantana balear, la sargantana pitiüsa (Podarcis
pityusensis) ha sobreviscut fins a l’actualitat tant a les illes principals de l’arxipèlag pitiús
(Eivissa i Formentera) com als nombrosos illots i illes que les circunden. A les Pitiüses mai
no hi foren introduïts els mostels ni les serps (Alcover, 1987). En contrast amb les altres
poblacions de sargantanes insulars, Podarcis pityusensis ha demostrat la seva capacitat
i habilitat per colonitzar àrees fora del seu rang original. Podem trobar algunes
poblacions a l’Illa de Mallorca: la murada de Palma, ses Illetes, cap de Formentor i cala
Rajada (Alcover & Mayol, 1981; Alcover et al., 1981; Fritz, 1992; Pérez-Mellado, 2002b). A
la península Ibèrica, també s’hi han trobat dues poblacions, una a la plaça de les Glòries
(Barcelona) (Vives-Balmaña, 1987; Carretero et al., 1991), i l’altra a San Juan de
Gaztelugatxe (Bakio), al País Basc (García-Porta et al., 2001).

1.4.3 Biologia i ecologia

Pel que fa referència a les característiques fenètiques, ambdues sargantanes de les
illes Balears presenten una enorme variabilitat morfològica, de coloració, de disseny i
en folidosi. Són sargantanes de constitució robusta, de cap afilat i alt, coll molt gruixut,
nas relativament punxegut, base de la cua engruixida, amb potes curtes. La mida i el
volum corporal varien notablement segons la població insular de què es tracti. Presen-
ten dimorfisme sexual: els mascles són més grans i més robusts que les femelles; també
trobam, en algunes ocasions, dimorfisme sexual en la coloració (Salvador, 1980; Pérez-
Mellado, 1998b; Pérez-Mellado, 1998c; Pérez-Mellado, 2005a).

La coloració és enormement variada. Amb el dors predominantment verd, però també
bru o gris, amb línies dorsiventrals clares definides i punts foscos a P. pityusensis. P. lilfordi
pot presentar fons negre, blavós, bru fosc o clar, verd, amb o sense dibuix. En ambdues
espècies algunes poblacions són melàniques (Cirer & Martínez-Rica, 1986; Vives-Balmaña,
1987; Pérez-Mellado & Salvador, 1988; Barbadillo et al., 1999). També podem trobar
melanisme en altres poblacions de P. filfolensis, P. muralis, P. sicula i P. tiliguerta, entre
d’altres.

P. lilfordi és una sargantana amb escates dorsals granulars, redones o ovalades, de talla
i coloració molt variable entre poblacions, amb moltes d’elles que tendeixen al
melanisme. Està activa tot l’any, encara que en menor activitat a l’hivern. El període
d’aparellament està entre febrer i abril; les femelles fan d’una a tres postes de 2-4 ous
cada una (Pérez-Mellado, 2005a; Salvador, 2006).

El nombre cromosòmic (2n) és de 38 cromosomes, 36 dels quals són macrocromosomes
acrocèntrics i dos microcromosomes. Els cromosomes sexuals són del tipus ZW (els
mascles són Z1Z1Z2 Z2 i les femelles Z1Z2W); el cromosoma W té dos braços com a resultat
de la fusió Robertsoniana de dos cromosomes, així les femelles tenen un cromosoma
menys que els mascles (Arnold et al., 2007).
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P. lilfordi es troba en illots rocosos propers a Mallorca, Menorca i Cabrera, amb poca
vegetació i sotmesos a temperatures elevades, amb poca protecció i poc aliment,
però també amb pocs depredadors (Vives-Balmaña, 1987). Es coneixen jaciments que
contenen restes de la sargantana gimnèsica fins a una altitud de 300 m. Es tracta d’una
espècie que probablement no va colonitzar tot el territori insular, sinó que degué estar
restringida als territoris situats per sota dels 500-600 m d’altitud (Alcover, 1987).

Trobam P. pityusensis en hàbitats diferents. Tant a illes i illots rocosos com a llocs habitats
propis de les illes grans com ara: camps i conreus diversos, edificacions humanes,
bosquines, i pràcticament pertot arreu (Salvador & Pérez-Mellado, 1984; Vives-Balmaña,
1987; Pérez-Mellado, 1998c). Arriben fins als 475 m d’altitud (màxima altitud d’Eivissa).

L’alimentació dels membres del gènere Podarcis que viuen a les illes mediterrànies és
omnívora i variada, segons les diferents poblacions insulars, empren qualsevol recurs
disponible en cada època de l’any. Principalment mengen artròpodes (insectes,
gasteròpodes, etc.), com la majoria de Lacertidae, però també consumeixen una con-
siderable quantitat de matèria vegetal que inclou diferents parts de les plantes com
fibres, fruits, flors, nèctar o pol·len (Salva-
dor, 1986a; Pérez-Mellado, 1989; Pérez-
Mellado & Corti, 1993; Pérez-Mellado,
2005a; Riera, 2005). Aquest canvi en la die-
ta s’explica com a conseqüència de les
condicions insulars que moltes vegades
impliquen limitacions en l’alimentació,
carència de competidors interespecífics
i baixa pressió dels depredadors
(Williamson, 1981; Stephens & Krebs, 1986).
També es mengen les cues d’altres
individus de l’espècie i es donen casos
de canibalisme (Pérez-Mellado & Salva-
dor, 1988; Pérez-Mellado, 1989; Pérez-Me-
llado & Corti, 1993; Pérez-Mellado, 1997; Pérez-Mellado, 1998b), tampoc rebutgen el
consum de cadàvers de vertebrats (gavines, aus, conills) (Pérez-Mellado, 2005a). A les
illes Rovells, Sargantana i Aire, s’acosten a la vorera de la mar i capturen crustacis
isòpodes (Ligia italica) (Pérez-Mellado, 2005a).

D’entre totes les poblacions insulars de Podarcis estudiades, només les espècies de les
illes Balears (Podarcis lilfordi i Podarcis pityusensis) consumeixen una considerable
quantitat de matèria vegetal, que pot arribar al 80% del total de la dieta (Pérez-Mella-
do & Corti, 1993; Riera, 2005). No obstant això, a P. pityusensis la proporció de matèria
vegetal i de preses animals varia significativament segons l’estació: durant l’estiu i la
tardor, augmenten la quantitat de plantes ingerides. La majoria de preses animals
consumides són: coleòpters, himenòpters, miriàpodes, aràcnids, gasteròpodes,
mol·luscs, etc. (Riera, 2005). Aquesta especialització tròfica estaria associada al fet que
aquestes espècies fossin, de les insulars, les més antigues del gènere Podarcis (Carrete-
ro et al., 2001).

Ambdues sargantanes romanen actives durant tot l’any. Només redueixen la seva
presència exterior davant condicions climatològiques desfavorables. A l’hivern es po-

Figura 10. Podarcis lilfordi, Addaia gran
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den trobar sargantanes actives des de les 12 a les 17 h. L’activitat és màxima durant la
primavera, estan actives durant tot el dia. A l’estiu l’activitat esdevé bimodal; hi ha dos
períodes de màxima activitat diària, que corresponen a les primeres hores del matí i les
darreres del capvespre. Durant l’etapa d’activitat, la temperatura corporal varia entre
29 i 34ºC en la sargantana gimnèsica i entre els 28 i els 41ºC en la pitiüsa (Salvador,
1986a; Barbadillo et al., 1999; Pérez-Mellado, 2005a).

Arriben a la maduresa sexual, generalment, cap al segon any de vida. El nombre d’ous
de la posta és notablement reduït, entre un i quatre ous, però són de gran volum, la qual
cosa assegura l’èxit reproductor. Aquest reduït nombre d’ous de la posta és compensat
per l’existència de dues o més postes anuals per part d’una mateixa femella. Els primers
aparellaments i còpules es produeixen en el mes de febrer i es prolonguen fins a l’inici de
l’estiu; s’observen mascles i femelles aparellats des d’unes hores a diversos dies (Perera
& Pérez-Mellado, 2004; Pérez-Mellado, 2005a). Les postes són enterrades sota roques on
els ous es desenvolupen durant poc més de dos mesos fins al moment de l’eclosió
(Barbadillo et al., 1999; Pérez-Mellado, 2005a).

S’ha realitzat un treball exhaustiu que inclou la quasi totalitat de poblacions de P. lilfordi,
a fi d’esbrinar el seu estat actual (Pérez-Mellado et al., 2008); se’n poden observar els
resultats obtinguts a la Taula 3. S’ha valorat la densitat de totes les poblacions d’aquesta
espècie i els factors que hi poden estar relacionats: la variabilitat genètica, la pressió de
la depredació, l’àrea de l’illa, l’heterogeneïtat de l’hàbitat, la diversitat topogràfica i la
disponibilitat de recursos. No s’ha detectat cap correlació significativa entre la densitat
i els tres indicadors de variabilitat genètica emprats: total nombre de llocs polimòrfics
(NPS), diversitat nucleotídica (Pi) i mitjana del nombre de diferències nucleotídiques en-
tre dues seqüències (k); en canvi, sí han donat una correlació significativa amb la mida
de la població, indicant la seva importància com a factor de conservació. Les poblacions
de petits illots (ses Àguiles, els Estells...) amb una reduïda mida de població presenten
molt baixa variabilitat genètica, probablement com a conseqüència de colls de bote-
lla. A pesar d’aquesta reducció de variabilitat genètica, present a les poblacions de les
Balears amb una mida poblacional de menys de 100 individus, observam que han
sobreviscut durant llargs períodes de temps (Pérez-Mellado et al., 2008).

El nombre d’estudis sobre la densitat de població que s’havien realitzat fins ara eren
relativament escassos. Pel que fa a la conca mediterrània, les illes Balears és una de les
regions on la densitat de població sol ser molt alta en quasi totes les àrees de distribució,
en particular a P. lilfordi (Salvador, 1986a; Pérez-Mellado, 1989; Pérez-Mellado, 1998;
Pérez-Mellado et al., 2008). Aquesta se situa al voltant dels 3.000 individus per hectàrea
i en alguns punts concrets, la densitat arriba a assolir els valors més elevats enregistrats,
per a qualsevol rèptil de la regió temperada, amb valors superiors als 32.000 individus
per hectàrea, encara que en alguns indrets concrets, com l’illa d’Eivissa, no supera els
200 individus per hectàrea (Barbadillo et al., 1999) o en alguns illots la densitat és
extremadament baixa (50, 250 o 1000 individus); en aquests casos es considera com a
críticament en perill, en perill i vulnerable, respectivament, segons els criteris del siste-
ma IUCN (IUCN, 2001). Les causes de les variacions en la densitat de població no tenen
una relació significativa amb un sol factor, com la diversitat vegetal, la presència de
depredadors o la mida corporal dels individus (Pérez-Mellado, 1989). Hi ha diverses
hipòtesis que poden explicar aquesta diferència: primera, la hipòtesi de la compensació
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Taula 3.- S: Superfície de l’illa (hectàrees); H: Altitud màxima de l’illa; D: Índex de capacitat biòtica; B:
Cobertura vegetal; PS: mida de la població adulta; Biom: Biomassa de Sargantanes; NPS: Nombre total
de llocs polimòrfics; Pi: Diversitat nucleotídica; k: Mitjana del nombre de diferències nucleotídiques (Pérez-
Mellado et al., 2008)

Població S rates gavines H D B densitat ±SE PS Biom NPS Pi k
MENORCA
Addaia g 5.55 - + 22.1 4.81 5.47 1062.40 391.81 5896 5.79 3 0.000775 1.60
Addaia p 3.29 + + 7.8 3.24 3.33 412.57 113.35 1357 2.74 3 0.000550 1.20
Aire 29.80 - + 15 6.10 5.58 4098.60 586.60 122.138 32.54 1 0.000200 0.50
Binicodrell g 0.29 - - 6.1 0.57 3.84 1180.50 264.45 341 7.59 0 0.000000 0.00
Binicodrell p 0.01 - - 6.1 -2.67 1 0.000250 0.60
Bledes 2.32 + + 61.5 4.96 1060.80 248.07 2461 5.37 1 0.000500 0.60
Colom 51.14 + + 40 7.62 9.38 1615.50 294.93 82. 616 11.02 4 0.000950 2.07
En Carbó 0.14 - - 3.6 -0.71 4.90 475.33 261.43 65 2.61 6 0.001775 3.47
Mel 0.20 - - -0.93 5 0.001675 3.00
Porros de F. 0.05 - - 1.4 -2.64 5.18 1676.00 599.31 86 12.07 1 0.000275 0.67
Rei 4.08 + - 14.5 4.08 4.43 402.66 75.65 1643 3.14 5 0.001500 2.94
Rovells 0.24 - - 6.3 0.43 3.35 4 0.001225 2.00
Sanit ja 5.15 - + 18.5 4.56 4.71 1541.80 424.86 7940 10.07 4 0.000875 1.60
Sargantana 2.30 - - 14.5 3.51 2.40 687.66 155.99 1582 4.40 3 0.000675 1.40
En Tosqueta 0.29 + - 6.1 0.57 4.91 1703.00 501.41 492 11.29 0 0.000000 0.00
Ses Aguiles 0.14 - + 13.3 0.65 0 0.000000 0.00
CABRERA
Cabrera g 1147.84 + + 172 12.19 329.59 80.15 378.316 2.30 24 0.004100 7.13
Sa Conillera 139.81 + + 100 9.54 633.85 230.04 88.618 5.74 14 0.004725 8.17
Esclata-sang 0.39 - + 35 2.61 6.34 3117.40 676.28 1213 32.67 8 0.003333 4.53
Esponja 0.15 - + 23 1.23 0 0.000000 0.00
Estell de Fora 0.16 - - 24 1.31 2.65 0 0.000000 0.00
Estell des Coll 0.50 - - 35 2.86 2 0.000400 0.80
Estell Xapat 1.491 + - 44 4.18 3.09 2006.70 562.04 2990 19.76 1 0.000325 0.67
Fonoll 0.27 - - 13 1.25 6.12 7815.50 2398.20 2101 79.25 1 0.000325 0.60
Imperial 2.12 + + 70 5.00 1483.70 379.87 3145 12.82 0 0.000000 0.00
Na Foradada 1.61 - + 27 3.77 2.93 2595.40 336.60 4178 25.17 0 0.000000 0.00
Na Plana 3.93 - - 22 4.46 3.00 2021.60 300.84 7945 18.50 10 0.003025 5.00
Na Pobra 2.07 - - 24 3.90 4.19 2361.10 477.45 4887 24.20 0 0.000000 0.00
Na Redona 9.98 + + 56 6.32 212.20 2118 2.08 6 0.001475 3.00

Ses Bledes 0.57 - - 9 1.63 3.95 2852.80 783.59 1623 39.51 0 0.000000 0.00

Ses Rates 0.33 + + 8.5 1.03 32.00 11 0.27 0 0.000000 0.00
MALLORCA
Es Caragol 0.38 - + 5 0.63 845.00 429.96 317 6.08 0 0.000000 0.00
Dragonera 267.81 + + 300 11.29 729.42 124.15 195 346 5.60 9 0.002925 4.33
Malgrat g 8.62 + + 62 6.28 235.42 92.43 2029 1.84 0 0.000000 0.00
Malgrat p 0.91 + + 29 3.27 1201.90 331.85 1095 9.13 1 0.000275 0.40
Na Guardia 1.66 - + 7 2.45 1700.90 341.75 2823 11.77 0 0.000000 0.00
Na Moltona 4.00 - - 9 3.58 2515.40 746.90 10.061 18.89 9 0.002550 5.00
Na Porrassa 4.10 - + 38 5.05 334.01 100.26 1369 2.77 0 0.000000 0.00
Na Pelada 1.05 - - 3 1.15 73.42 33.57 77 0.52 0 0.000000 0.00
El Toro 0.47 + + 28.9 2.61 0 0.000000 0.00
Es Colomer 3.05 - + 102 5.74 16 0.004550 8.09
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de la densitat prediu que la densitat decreix quan augmenta l’àrea; segona, la poca
presència de depredadors; i tercera, un flux genètic restringit o nul entre les distintes
poblacions insulars produeix una ràpida i extensa transmissió dels caràcters adaptatius
dins la població, aquest fet incrementa l’eficàcia biològica i finalment produeix una
alta densitat de població. No obstant això, en el cas de les illes Balears, és més proba-
ble explicar les altes densitats com una resposta a un baix o gairebé nul nivell de
depredació (Pérez-Mellado et al., 2008).

La proporció de sexes sembla variar d’acord amb la densitat de població, de tal ma-
nera que en les poblacions de major densitat la raó de sexes estaria esbiaxada a favor
dels mascles (Salvador, 1986a).

1.4.4 Filogeografia

Les poblacions de les illes Balears d’aquestes
espècies han originat en cada illa formes diferents,
que sovint s’han descrit com a subespècies a causa
de la gran variació en les característiques de folidosi
i coloració (Eisentraut, 1950; Cirer, 1981; Salvador,
1984; 1986a; 1986b). En cada illa i illot on habita P.
lilfordi o P. pityusesis formen microcosmos aïllats i
cada una de les poblacions presenta unes
característiques ecològiques pròpies (dimensions,
topografia, vegetació, fauna, distància respecte a
altres illes), i en quasi cada una d’elles s’han descrit
distintes subespècies (Alcover, 1987).

L’estudi taxonòmic i la tipificació morfològica de les
subespècies assignades a P. lilfordi i P. pityusensis fou
iniciada, durant la primera meitat del segle XX, pels
herpetòlegs alemanys Martin Eisentraut, Lorenz
Müller, Wetsttein o Robert Mertens. Referent a P.
pityusensis existeixen diverses revisions recents, en-
cara que no s’hagi arribat a cap acord entre elles
pel que fa al nombre de subespècies admeses
(Pérez-Mellado, 1998c). Salvador (1984; 1986b)
reconeix, als treballs de revisió que inclouen la
totalitat de les poblacions microinsulars, un total de
23 subespècies. Mentre que Cirer (1987a) agrupa
la totalitat de poblacions d’Eivissa, Formentera i illots
costaners en únicament sis subespècies. De totes
maneres, segons Cirer (1987b) i Ramon et al. (1991)
la utilització de tècniques multivariants amb els
caràcters de folidosi i biometria no permet la
discriminació subespecífica de P. pityusensis (Pérez-
Mellado, 1998c).

En el cas de Podarcis lilfordi les subespècies s’han

Taula 4. Subespècies reconegudes de
P. lilfordi i de P. pityusensis de la zona
dels Freus

P.
 p

ity
us

en
sis

P.
lilf

or
d

i

Subespècie Distribució
Illes Gimnèsies
Mallorca
gigliolii Dragonera
hart manni Malgrats
t oronis Toro

jordansi na Guàrdia, na Moltona, na
Pelada, es Caragol

colomi es Colomer
Cabrera
kuligae Cabrera i Fonoll
conejerae sa Conillera i na Redona
fahrae na Foradada
planae na Plana
nigerrima ses Bledes
imperialensis n'Imperial
xapat icola Esclata-sang i Estell Xapat
est elicola Estell de Fora i Estell des Coll
espongicola n'Esponja
pobrae na Pobra
Menorca
lilfordi Aire
balearica Port de Maó
brauni Colom
addayae Addaia
fenni Sanit ja
sargant anae Sargantana  i Rovells
carbonerae Carbó
codrellensis Binicodrell
porrosicola Porros
Illes Pitiüses
pit yusensis Eivissa, Negres

forment erae
Formentera, Espalmador,
Casteví, Alga, Torreta, Porcs,
Penjats, Caragoler, Espardell,
Negra Nord

gast abiensis Casteví
espardellensis Espardell
espalmadoris Espalmador
grueni Punta Trocadors
ahorcadosi Penjats
algae Alga
t orret ensis Torreta
puercosensis Porcs
caragolensis Caragoler
negrae Negres
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definit, també, segons els caràcters de morfometria, disseny i coloració (Salvador, 1986a;
Pérez-Mellado & Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998b; Perez Mellado, 2005a). Encara
que no existeix un acord en la classificació, el consens entre els autors és major. A la
Taula 4 es pot veure una relació d’aquestes subespècies i a l’Annex 1 les característiques
morfològiques de cada una d’elles (Pérez-Mellado, 1998b).

Salvador (1984) després d’una revisió del material disponible a la zona dels Freus arriba
a la conclusió que les poblacions de Formentera, s’Espalmador i s’Espardell són molt
similars i poden ser incloses a la mateixa subespècie: P. p. formenterae. Si més no,
comparant els individus de punta Trocadors amb els del sud de Formentera es podria dir
que P. p. grueni està situada al començament d’una clina la qual acaba al sud de l’illa.
A la Taula 4 presentam la relació de subespècies citades i reconegudes per diversos
autors, a la zona del Freu de Formentera, de P. pityusensis i la descripció morfològica
d’aquestes subespècies es mostra a l’Annex 1.

Les anàlisis bioquímiques i genètiques basades en polimorfismes enzimàtics de la sar-
gantana balear (Ramon et al., 1986; Petitpierre et al., 1987) i de la pitiüsa (Guillaume &
Cirer, 1985; Cirer & Guillaume, 1986), demostren l’existència de correlació entre les
distàncies genètiques i el grau d’aïllament, però no queden clares les relacions entre
les varietats i subespècies descrites.

1.5 Biogeografia de les Illes

Des que McArthur i Wilson (1967) determinassin que la biodiversitat present a les illes
estava determinada pel balanç entre migració, extinció i especiació, les illes s’han
convertit en laboratoris d’experimentació tant evolutiva com ecològica.

Les Illes s’han classificat, segons el seu origen, en tres tipus. Les illes oceàniques són les
que es formen sobre plataformes oceàniques, el seu origen és volcànic o coral·lí i no
han estat mai connectades al continent (ex. illes Canàries, illes Eòliques, etc). Els fragments
continentals són illes que per la seva localització serien oceàniques, però segons el seu
origen són antics fragments rocosos continentals que actualment, per processos de
tectònica de plaques, es troben més allunyats (arxipèlag Balear, Còrsega i Sardenya,
Cuba). Les illes continentals pròpiament dites estan situades sobre la plataforma conti-
nental; moltes d’aquestes illes han estat connectades al continent durant les glaciacions
del Quaternari i/o en altres moments de la seva història geològica (Elba, Rodas, illes
Britàniques). Finalment, les illes interiors, dels llacs o rius, són més semblants a les illes que
als hàbitats aïllats. Els hàbitats aïllats són essencialment totes les formes de sistema insu-
lar, que no poden ser classificats com a vertaderes illes però comparteixen moltes
característiques (Whittaker & Fernández-Palacios, 2007).

Generalment, pel que fa als fragments continentals i a les illes continentals, s’espera
que tenguin menys endemismes que les illes oceàniques, però ens poden proporcionar
eines necessàries i valuoses per estudiar els efectes de la insularitat sobre l’estructura
genètica de les poblacions. Les barreres marines que aïllen les poblacions de les illes
continentals poden ser significatives, com és el cas de les Balears (Petitpierre et al.,
1987).
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1.6 Les illes Balears

El promontori balear està situat a la Mediterrània occidental i és una prolongació vers
el nord-est del sistema Bètic, que s’extén al  sud de la península Ibèrica; té 350 km de
llarg i 105 km d’amplada. Aquest promontori consta, des del punt de vista geomorfològic,
de dos grans blocs estructurals o unitats: les illes Pitiüses, formades per Eivissa i Formentera
amb els corresponents illots; i les illes Gimnèsies, formades per Mallorca, Menorca i Ca-
brera, amb els respectius illots. El canal d’Eivissa separa el promontori del marge ibèric,
a l’oest. El canal de Mallorca separa el conjunt de les illes d’Eivissa/Formentera de
Mallorca/Cabrera. El canal de Menorca separa Mallorca de Menorca a l’extrem nord-
est del promontori, encara que Mallorca, Menorca i Cabrera comparteixen la mateixa
plataforma continental (Acosta et al., 2002, 2004). Les Illes de l’arxipèlag de Cabrera i
de sa Dragonera són les prolongacions SW emergides de la serra de Llevant i de la
serra Nord de Mallorca, respectivament (Acosta, 2002).

Les Illes Balears tenen una història geològica i unes característiques geogràfiques que
les fan úniques en tota la Mediterrània, són les que presenten major distància a la costa
continental i mantenen una posició central dins la conca mediterrània (Servera, 1993).

La distància mínima al continent és de
89,4 km, corresponent a la distància des
del cap de la Nau (València) a Eivissa.
La distància des d’Eivissa al nord
d’Àfrica és de 230,8 km. i la distància de
Menorca a Sardenya és de 340 km
(cartes nàutiques de l’Institut Hidrogràfic
de la Marina).

Algunes de les característiques físiques
de cada una de les illes (superfície, altu-

Figura 11. Esquema del promontori balear (Acosta, 2002).

Taula 5. Profunditat i amplada dels canals i freus

Batimetria Distància
(km) (m)

Canal d’Eivissa 820 89,4
Canal de Mallorca 650 87,2
Canal de Menorca 70 37,2
Freu de Cabrera 50 9,1
Freu de Formentera 10 4,1
Freu de sa Dragonera 22 0,86
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ra màxima, cobertura vegetal i índex de capacitat biòtica) com també algunes
propietats biòtiques (presència de rates i gavines, mida de la població i biomassa de
les sargantanes) es poden consultar a la Taula 3.

1.6.1 Història geològica

L’orogènia alpina provocà, durant el Messinià (Miocè, 5,7 Ma), el tancament de l’estret
de Gibraltar. La mar Mediterrània va quedar aïllada de l’oceà i es va produir una paula-
tina i important regressió que va deixar grans àrees de la conca mediterrània emergides
(CRISI MESSINIANA) (Krijgsman et al., 1999; Duggen et al., 2003). Les illes Balears varen
quedar unides amb la península Ibèrica i entre si formant un vast promontori, continuació
de la serralada Bètica. D’aquesta manera es va facilitar la dispersió per terres avui
submergides, de faunes i flores en general, i en particular permeté el pas del tronc
originari del gènere Podarcis, el qual es distribuí per tota la Mediterrània dessecada
(Alcover, 1987; Cuerda, 1989).

Al final del Miocè l’estret de Gibraltar s’obrí i va separar Europa d’Àfrica i durant el
Pliocè (ara fa 5,5-5,35 Ma) començà una transgressió marina, a la conca mediterrània,
que va separar la fauna terrestre en unitats alopàtriques (Hsü et al., 1977). El procés va
tardar menys de 20.000 anys a completar-se (Pierre et al., 2006). Durant aquest període
esdevingué la separació de les illes grans (Mallorca-Menorca-Cabrera i Eivissa-
Formentera) entre elles i amb el continent. Aquesta transgressió va aïllar diferents
poblacions de Podarcis a les diferents illes i amb el transcurs del temps es va produir
una radiació d’espècies molt important, que originà l’aparició d’una forma endèmica
a cada illa o grup d’illes properes. Aquest fet podria explicar l’existència de les dues
espècies vicariants a les Illes Balears: Podarcis pityusensis i P. lilfordi (Arnold, 1973;
Alcover, 1987).

Figura 12. Arxipèlag Balear, situació a la Mediterrània
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Figura 13. Configuració aproximada de les terres emergides de les illes Balears en les regressions i
trangressions màximes durant el Plistocè (Gracia & Vicens, 1998)

Perfil actual de les Illes Balears: a) orientals (illes Gimnèsies) b) occidentals (illes Pitiüses)

a) b)

Perfil de les Illes Gimnèsies i les Illes Pitiüses durant la màxima transgressió (Plistocè inferior)

Perfil de la Gran Balear i de la Gran Pitiüsa durant la màxima regressió rissiniana (-100 a -150 metres)
(Plistocè superior)
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Al final del Pliocè, hi ha evidències que a la regió mediterrània hi havia un clima càlid
subtropical (aproximadament 4ºC més que en l’actualitat), en el qual el nivell de la mar
devia estar entre 30 i 40 metres per sobre el nivell actual. En el límit del Plio-Plistocè, el
clima esdevingué primer temperat i a continuació començaren una sèrie de períodes
glacials en els quals va davallar la temperatura global de la Terra. La primera glaciació
neògena reconeguda, la del Donau, ara fa uns 2,35 Ma i que va durar 1,8 Ma, provocà
l’extinció de la major part de la fauna mediterrània de clima càlid i la substitució per
una de clima fred (Emig & Geistdoerfer, 2004). Aquests períodes glacials, durant el
Quaternari, s’alternaren amb períodes de clima temperat o càlid (períodes interglacials).
Aquests períods han estat reconeguts tant en les anàlisis de sediments dels fons oceànics
(Shackleton & Opdyke, 1973) com en el gel de Grenlàndia i Antàrtica (EPICA, 2006) i,
que gràcies a la seva ciclicitat relacionada amb els perímetres isotòpis, ha permès
establir una cronologia per al quaternari en els denominats Estadis Isotòpics (OIS).
Aquestes fluctuacions climàtiques provocaren també variacions en el nivell de la mar
(regressions i transgressions) arreu del món, i que també afectaren les Balears.

A les darreres glaciacions, la del Riss (OIS6; 200.000 anys) i la del Würm (OIS2-4; 25.000),
que foren les més intenses, el nivell de la mar va davallar aproximadament 130 i 110 m
respectivament per sota del nivell actual. En el període interglacial de clima càlid que
va seguir a la penúltima glaciació (Riss) hi ha evidències, a Mallorca, que situen el
nivell de la mar entre els 0 i els 11 m sobre el nivell actual (Cuerda & Sacarès, 1992; Ginés
& Ginés, 1993). A continuació es va iniciar una nova glaciació, la del Würm (25.000
anys), amb tres episodis: Würm I durant el qual es va produir una regressió marina en
què varen desaparèixer moltes espècies que no suportaren la baixada de les
temperatures. Després d’una nova transgressió marina (com a màxim a 2 m per damunt
del nivell actual) a causa d’un clima temperat, continuà la glaciació, amb els períodes
Würm II i Würm III, per arribar, fa 11.000 anys, durant l’holocè, període en el qual la
transgressió flandriana situa el nivell de la mar, com màxim, a 1 m per damunt del nivell
actual (Goy et al., 1997).

Els moviments eustàtics de la mar no són l’única conseqüència dels períodes glacials i
interglacials, sinó que en els períodes freds es produeix l’extinció de moltes espècies que
no suporten el canvi climàtic. Totes aquestes circumstàncies són d’enorme importància
per explicar les dispersions i evolucions de les espècies terrestres que poblaven les illes
durant el Plistocè, ja que l’amplitud d’algunes de les regressions marines ocasionades
per les glaciacions provocà que grans extensions s’assecassin, i fins i tot es va produir la
unió temporal entre illes. Mallorca, Menorca i Cabrera per una banda i Eivissa i Formentera
per una altra quedaren unides entre si, formant, respectivament, la Gran Balear i la Gran
Pitïusa, tal com es pot veure a la Figura 13 (Cuerda, 1989; Gracia & Vicens, 1998).

Durant els períodes interglacials de clima més càlid i temperat, les transgressions marines
degueren ocasionar una línia de costa i una superfície geogràfica de l’arxipèlag molt
diferent de les que trobam avui. L’extensió que emergeix per damunt d’aquesta costa
es redueix a gairebé menys de la meitat, i en alguns casos, com el de Formentera,
pràcticament la degué transformar en una sèrie de petits illots. Així, la mar degué entrar
profundament per les badies i zones baixes i degué disminuir, fragmentar o inundar grans
superfícies de terreny (Gracia & Vicens, 1998).
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A la Figura 13 es mostra el possible perfil que presentaven les Illes Balears durant les
regressions (-150 metres) i transgressions (+11 metres) màximes ocorregudes durant el
Plistocè, com també el perfil actual.

1.6.2 Mallorca

Mallorca és la més gran de les illes Balears amb una superfície de 3.640,16 km2.
Morfològicament consta de tres unitats ben diferenciades: 1) La serra de Tramuntana,
consisteix en una alineació muntanyosa, d’uns 100 km, que forma la costa nord des del

cap de Formentor fins a sa Dragonera, amb una àmplaria mitjana de 15 km. La direcció
de la serralada és SW-NE, amb nou cims que superen els 1.000 m, que arriben als 1.435
del puig Major. 2) Les serres de Llevant tenen una altitud molt menor que la serra de
Tramuntana, amb una màxima de 562 m del cim de Son Morei. Va des del cap de Ferrutx
fins a l’arxipèlag de Cabrera. 3) El pla de Mallorca, situat entre les dues serres.

Mallorca està envoltada d’altres illes i illots més o manco propers a la costa que solen
ser prolongacions, o bé de la serra de Tramuntana (sa Dragonera, es Malgrats, el Toro,
sa Porrasa, al Sud-oest, i es Colomer, al nord) o de les serres de Llevant, cap al Sud-oest,
(arxipèlag de Cabrera, na Guàrdia, na Moltona, na Pelada, es Caragol).

De totes les illes, sa Dragonera és la més gran. Està situada a la costa occidental de
Mallorca de la qual la separa un freu de 860 m d’amplària, i que no supera els 22 m de
fondària. Té una extensió de 4 km de llargada per 1 km d’amplada màxima, orientada
de Nord-Est a Sud-Est, i una superfície total de 288 hectàrees. Disposa de 10,77 km de
costa.

Figura 14. Illa Dragonera (Mallorca)

Figura 15. Illes del Freu de Cabrera
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1.6.3 Arxipèlag de Cabrera

L’arxipèlag  de Cabrera està situat al sud de l’illa de Mallorca i està format per Cabrera
Gran i 18 Illes i illots que es disposen en forma de rosari allargat, amb una alineació
orientada de NE-SW. El conjunt de l’arxipèlag queda emmarcat dins la isòbata de 75 m.
L’arxipèlag de Cabrera queda separat de Mallorca, entre el cap Salines i l’illa més
propera, la de na Foradada per un freu d’aproximadament 9 km d’amplària i poc més
de 50 m de profunditat (Servera, 1993).

Cabrera gran és l’illa major i per les seves dimensions (11,54 km2 de superfície i 38,65 km
de costa), gaudeix d’una important variabilitat. El tipus de costa alterna entre platges,
costa baixa i penya-segats, encara que aquests darrers són els més predominants i que
en moltes ocasions superen els 50 m d’alçària. La cota màxima correspon a na
Picamosques (172 m) (Servera, 1993). La costa, que té un perímetre de 34 km, és
extremadament retallada, la qual cosa fa que dins l’illa no hi hagi cap indret que estigui
a més d’un quilòmetre de la costa.

Segons s’arriba a l’arxipèlag de Cabrera des de Mallorca, la primera illa que ens trobam
és la de na Foradada, la més septentrional de l’arxipèlag; presenta penya-segats que
oscil·len entre els 10 i els 20 m d’alçària. Na Pobra i na Plana són illes de forma allargada
i es disposen en direcció d’est-oest, estan envoltades de penya-segats. Els més elevat
són d’uns 20 metres (Servera, 1993). N’Esponja és un dels illots menys accessibles de
l’arxipèlag i es troba una mica escorat a l’oest de la direcció dels altres illots. L’illa des
Conills, o Conillera és la segona illa
en extensió de l’arxipèlag i es disposa
allargada en un eix de direcció NE-
SW. Tota la seva costa presenta
penya-segats, que poden arribar als
122 m a la part oriental i als 96 m a
l’occidental, que també
coincideixen amb les majors alçàries
de l’illa (Servera, 1993). Prop de Ca-
brera Gran i derrotada a l’est,
trobam na Redona, és una il la
arrodonida, presenta una costa
baixa en el vessant occidental i
penya-segats que superen els 30 m
al costat nord-oriental.

Localitzats prop de la costa de Cabrera Gran hi trobam tota una sèrie d’esculls i d’illots,
podem esmentar-ne els més grans: l’illa de ses Rates, situada al Sud-est de Cabrera
Gran, aprop del far de n’Ansiola; l’illa des Fonoll, l’illot de ses Bledes, i a l’extrem Sud-
oest hi trobam n’Imperial, entre d’altres.

A la costa més meridional de Cabrera Gran hi localitzam els Estells, formen un conjunt
de torres naturals enmig del mar on els penya-segats de les seves costes els preserva
d’un fàcil accés cap al seu interior. Són illots de dimensions reduïdes i assoleixen cotes
superiors als 25 m, amb un relleu molt empinat i brusc (Servera, 1993). L’Estell de s’Esclata-
sang i l’Estell Xapat són els que estan situats més prop de Cabrera gran, i l’Estell des Coll

Figura 16. Els Estells (arxipèlag de Cabrera)
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i l’Estell de Fora són els més allunyats i
separats de Cabrera Gran per
profunditats superiors als 45 m.

1.6.4 Menorca

És l’illa més oriental de l’arxipèlag Ba-
lear. Té una extensió de 701,84 km2

amb 216 km de costa. El terreny és pla,
suaument ondulat, amb una cota
màxima de 358 m d’alçària (el Toro).
El territori menorquí es divideix en
dues grans regions, separades per
una línia imaginària que travessa
transversalment l’illa: 1) La regió de tramuntana, d’origen primari i secundari, amb una
costa esquerpa i accidentada. 2) La de migjorn, d’origen terciari, més uniforme i amb
penya-segats discrets.

Menorca està envoltada d’illes i illots més propers a la costa, sobretot a la regió de
Tramuntana. La majoria estan inclosos en ports o badies: Sargantana, Rovells i es Porros,
al port de Fornells i a l’est de la mola de Fornells l’illa d’en Tosqueta; Addaia gran i petita,
es Carbó i ses Àguiles, al port d’Addaia; l’illa del Rei, al port de Maó; Mel i Colom, a
l’albufera des Grau. A Tramuntana, també trobam les illes Bledes i, formant l’extrem de
la península de Cavalleria, s’illot de Sanitja. A la regió de migjorn només hi ha l’illa de
l’Aire i els illots de Binicodrell.

1.6.5 Les illes Pitiüses

El conjunt de les illes Pitiüses, situades al sud-est de les illes Balears, constitueixen un
conglomerat de petites illes separades per canals i freus marins, entorn de les illes
principals: Eivissa i Formentera.

L’illa més gran, Eivissa, té 170 km de
costa i una extensió de 572 km2. La
màxima altura és sa Talaiassa (475
m); el relleu es caracteritza per
l’agilitat i la moderació en les for-
mes, que li donen una gran
uniformitat en el paisatge.

Formentera és la segona illa en
extensió, amb 82 km2, i és l’illa ba-
lear més meridional. Es troba sepa-
rada de l’illa d’Eivissa per un canal
d’uns 3,6 Km. A l’extrem nord de l’illa
hi trobam la punta Trocadors, prolongació llarga i prima cap a l’illa de s’Espalmador,
tercera illa, en extensió, de les Pitiüses, està formada per sediments i eluvions dipositats
durant el Quaternari. La separació amb s’Espalmador és molt petita i amb oscil·lacions

Figura 17. Addaia petita des d’Addaia gran

Figura 18. Punta trocadors (Formentera)
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de la batimetria; no obstant això aquestes dues unitats no han estat unides mai en temps
històrics (Cirer, 1981). Formant part del sòcol d’aquesta illa hi podem observar: Torreta,
s’illa des Pou i Alga; i una mica més lluny, Casteví. Al freu entre Eivissa i Formentera hi
trobam un rosari d’illes i illots: Negre Nord i Negre Sud i l’illa des Penjats, pròpiament als
Freus; s’Espardell queda una mica separat del Freu en direcció est, i s’illot des Caragoler
prop de sa Canal (Eivissa). A la bocana del port d’Eivissa, les illes Negres i el Dau gran.

1.6.6 El clima

Les illes Balears estan situades a la
zona temperada de clima mediterrani
(amb un clima de tipus càlid
subtropical). Les temperatures són
suaus, la humitat relativa és, a causa
de la insularitat, gairebé constant i
elevada (66,9% a Mallorca), amb una
oscil·lació diurna exagerada, sobretot
a l’estiu (Taula 6).

Les pluges tenen una oscil·lació anual simple amb un màxim a la tardor i un mínim a
l’estiu. L’eixut estiuenc (durant el mes de juliol: 8,7 mm) va seguit d’una tardor torrencial
amb els màxims mensuals (66,9 mm al setembre i a l’octubre). A l’hivern, les pluges
adquireixen un caràcter continuat i tranquil, i a la primavera es converteixen en
xafegades tempestuoses. La precipitació mitjana anual és d’aproximadament 550 mm,
és dispar entre zones i disminueix de nord a sud: Menorca presenta la mitjana més alta,
amb 654 mm i Eivissa, la més baixa amb 332,8 mm; Mallorca té una mitjana anual de
481,6 mm, però a la serra de Tramuntana hi ha precipitacions anuals de fins a 1.200 mm.
Aquesta zona contrasta amb les zones àrides i seques del sud de l’illa, en les quals les
precipitacions són inferiors als 400 mm, com per exemple la mitjana de precipitacions
anuals de l’arxipèlag de Cabrera és de 380 mm, amb uns totals anuals situats entre 193
i 555 mm. Les nevades són gairebé nul·les a les Balears, encara que a les muntanyes
mallorquines cada any presenten, alguns dies, els cims nevats (Cirer, 1981; Guijarro,
1984; Guijarro, 1993).

Els vents influeixen de manera considerable en el clima de les illes. A la tardor i a la
primavera dominen els vents de tramuntana (N) i de llebeig (SW), a l’estiu compareix el
xaloc (SE) i del maig al setembre s’estableix un règim local d’embats. El vent de
tramuntana incideix profundament sobre l’illa de Menorca, que en moments determinats
assoleix ràfegues superiors als 100 km/h.

No trobam cap curs estable d’aigua a les Balears, a causa del relleu, de les
característiques del sòl i a les condicions de pluviositat. El caràcter torrencial és el princi-
pal tret de la xarxa hidrogràfica, composta per jaços eixuts de torrents, que només són
inundats per cabals momentanis o de poca durada.

1.6.7 Fauna i flora

La flora de les illes Balears és típicament mediterrània. Es pot diferenciar la flora de

Taula 6. Temperatures i precipitacions mitjanes

Mallorca Menorca Eivissa

T mit jana anual 16,9 16,7 17,3

T mit jana de juliol 24,5 23,7 25,1

T mit jana de gener 10,0 10,5 9,9

Oscil·lació anual (T) 14,5 13,2 15,2

Precipitació anual (mm) 481,6 592,0 332,8

Dies de pluja 73,8 75,8 24,6
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Figura 19.  Es Colomer (Mallorca)

Mallorca i Menorca, que és d’afinitats tirrèniques, de la d’Eivissa i Formentera,
fonamentalment ibèrica.

L’alzinar ocuparia les zones més plujoses de les Gimnèsies, mentre que les menys plujoses
estan ocupades per màquies d’ullastre (Olea europaea) i llentiscle (Pistacia lentiscus)
o d’olivella (Cneorum tricoccon), el Cneoro-Ceratonietum. A Eivissa i Formentera la
vegetació clímax és una màquia de garric o coscoll (Quercus coccifera) i llentiscle. La
gran degradació de la vegetació climàcica ha derivat en brolles i garrigues, moltes
vegades associades a arbredes del pi blanc (Pinus halepensis). Les calcàries dels cims
de les muntanyes mallorquines i els roquissars litorals presenten una vegetació típica en
coixinets espinosos, rica en espècies endèmiques. Vora mar, són corrents, sobre tot a
Eivissa i Formentera, les savines (Juniperus phoenicea).

La fauna és més aviat pobra, la majoria dels vertebrats han estat introduïts pels humans
en temps relativament recents, i segueix la tipologia mediterrània. Pel que fa a mamífers:
conills (Orytolagus cuniculus) i llebres (Lepus capensis), eriçons (Atelerix algirus), rata (Rattus
rattus), rata cellarda (Eliomys quercinus), ratolins (Mus spp), mostels (Mustela nivalis), rata-
pinyada (Rhinolophus spp, Myotis spp), entre d’altres. De la fauna prehumana només hi
viuen actualment les sargantanes i algunes colònies de ferreret a la serra de Tramuntana.
La fauna herpetològica que hi podem trobar, a més de la sargantana, és el dragó comú
(Tarentola mauritanica) i el dragonet (Hemidactilis turcicus), serps (Macroprotodon
cucullatus, Natrix maura, Elaphe scalaris), tortugues (Testudo hermanni i T. graeca), el
ferreret (Alytes muletensis), calàpets (Epiladea viridis) i granotes (Pelophilax perezi i Hyla
meridionalis).
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Figura 20. Podarcis lilfordi: a) Cabrera gran b i f) sa Dragonera c) Addaia gran d) illa de l’Aire e) na Moltona
Podarcis pityusensis: g i i) Formentera h) Punta Trocadors j) Espalmador
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Les illes Balears presenten una gran diversitat d’hàbitats tant a les illes més grans com a
les illes i illots més petits que les envonten. Són, per tant, un escenari idoni per realitzar-hi
estudis sobre evolució de les espècies. A més, la presència de les sargantanes, espècies
endèmiques i únics representants vertebrats de la fauna prehumana que habita gairebé
tots aquests hàbitats insulars, ens dóna una oportunitat per conèixer els processos evolutius
que determinen la diferenciació genètica de les espècies, i, en concret, per analitzar
l’evolució postmiocènica en les espècies balears de Podarcis. El fet que aquest gènere
es trobi dispers per tota la Mediterrània, amb més o menys diferenciació, també ens
proporciona eines per emmarcar aquest treball.

L’objectiu general de la present tesi és examinar la història genètica de les espècies
Podarcis lilfordi i P. pityusensis emprant cinc fragments de DNA mitocondrial i un fragment
nuclear com a marcadors genètics.

L’objectiu general es concreta en els següents objectius específics:

a) Determinar la variabilitat, la distribució i l’estructura genètica de les poblacions de
Podarcis de les illes Balears, especialment de P. lilfordi.

b) Obtenir la filogènia de les Podarcis balears i relacionar-la amb els processos geogràfics
i geològics ocorreguts a les illes.

c) Datar els nodes i identificar els eedeveniments, si n’és el cas, que han configurat
l’estructura genètica actual de l’espècie i la seva relació amb les connexions entre
illes.

d) Definir quins són els grans llinatges evolutius dins de P. lilfordi, perquè puguin ser
utilitzats en estratègies de conservació.

e) Determinar la influència de la variabilitat genètica de les seqüències per a l’estimació
de la divergència dels nodes cladogenètics i la seva aplicació en estudis de
filogeografia.
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3.1 Recol·lecció del material

Hem obtingut mostres de 41 poblacions de les 43 existents de Podarcis lilfordi de les illes
i illots de les Gimnèsies (illes orientals de l’arxipèlag Balear: Mallorca, Menorca i arxipèlag
de Cabrera). Al mateix temps, s’han recol·lectat mostres de 16 poblacions de Podarcis
pityusensis. La localització de cada una d’elles es mostra a les Figures 21 i 22, aquesta
darrera espècie també s’ha utilitzat com a grup extern (outgroup) en l’estudi de la
filogeografia de P. lilfordi. Hem obtingut també individus de P. tiliguerta (Sardenya) i de
P. sicula (Menorca) que també s’han emprat com a grup extern.

Aquesta recollida de mostres s’ha fet majoritàriament, durant els períodes de màxima
activitat de les sargantanes, coincidents amb la primavera i la tardor, durant el període
2000-2006. De cada localitat hem utilitzat de 2 a 10 individus, segons la mida de la població
i la grandària de l’illa on habita. De les illes més extenses s’han mostrejat diverses localitats
distribuïdes geogràficament allunyades una de l’altra. En total s’han mostrejat 417 individus
de P. lilfordi, 160 de P. pityusensis, 7 de P. tiliguerta i 1 de P. sicula.

La recollida de la mostra consistia a obtenir un tros de la cua; l’individu viu s’alliberava
posteriorment al mateix lloc de recollida. Les mostres eren transportades al laboratori en
alcohol absolut. Simultàniament a la recollida del teixit, l’individu era fotografiat i amidat.

Figura 21. Localització geogràfica de les poblacions de Podarcis lilfordi
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Figura 22. Localització geogràfica de les poblacions de Podarcis pityusensis

Taula 7. Correspondència entre les sigles i les poblacions (o localitats).
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3.2 Protocols experimentals

3.2.1 Extracció del DNA genòmic total

S’ha extret el DNA genòmic total seguint els protocols d’extracció estàndard de fenol-
cloroform amb algunes modificacions (González et al., 1996):

a)S’homogeneïtzà la cua en un tub d’assaig i potter amb el tampó de lisi (KCl 50mM,
Cl2Mg 25mM, 0.45% d’Igepal CA-630, 0.45% Tween0020 i Tris 10mM, (pH final de 8).

b)La lisi cel·lular es realitzà amb el detergent dodecil sulfat sòdic (SDS) al 20% i amb
proteïnasa K (20 mg/ml). Aquesta mescla es va incubar a 55ºC durant 4 hores.

c)La purificació i separació del DNA de les restes cel·lulars (lípids i proteïnes) es va fer
amb consecutives extraccions, volum per volum, amb fenol, fenol-cloroform-alcohol
isoamílic (25:24:1) i cloroform-alcohol isoamílic (24:1) consecutivament.

d)Per a la precipitació s’emprà etanol 100% (volum per volum) i una concentració 5M
de NaCl.

e)El precipitat es va rentar amb etanol 70% i es va tornar a suspendre el DNA en H2O
miliQ.

Una vegada purificat el DNA es quantificà i es preparà una concentració de 80 ng/ì l,
a partir de la qual es va fer la mescla per realitzar la reacció en cadena de la polimerasa
(PCR).

3.2.2 Extracció del DNA mitocondrial purificat

Per a la purificació del mtDNA s’ha emprat el kit comercial «Wizard® Plus Minipreps
DNA Purification System(a)», útil per aïllar plasmidis; és bastant eficient sobretot per als
plasmidis que són més petits de 20 Kb. Aquest mètode, per tant, és de gran utilitat per
purificar el DNA circular del mitocondri (Beckman et al., 1993). Per a l’extració s’han
seguit les indicacions del mètode descrit per Beckman et al., (1993) introduïnt-hi algunes
modificacions:

a)La cua s’homogeneïtzà en un tub d’assaig i potter amb el tampó de lisi (Tris-HCl 100mM,
pH=7,4, 250 mM sacarosa, 10mM EDTA).

b)Les restes cel·lulars i nuclears es decantaren per centrifugació a 1500 g durant 10 minuts
a 4ºC.

c)El sobrenedant es transferí a un altre tub de microcentrífuga i es tornà a centrifugar a
10.000 g durant 10 minuts a 4ºC; d’aquesta manera s’aconseguia obtenir un sediment
(pellet) ric en mitocondris.

Aquest sediment s’emprà per purificar el mtDNA amb el «Wizard® Plus Minipreps DNA
Purification System(a) de Promega, seguint el protocol especificat per la casa comercial
(Promega).
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3.2.3 Amplificació i purificació del producte de PCR

Els fragments de DNA s’han amplificat seguint les tècniques convencionals de la reacció
en cadena de la polimerasa (PCR) (Saiki et al., 1988). Aquestes amplificacions es feren
en un volum de 25-ì l, la mescla de reacció contenia: tampó de PCR amb 1.5 mM MgCl2,
una concentració de 0.2mM per cada dNTP, una concentració de 0.4 ì M per cada
encebador de PCR, i 0.5 U de Taq polimerasa. A totes les amplificacions de PCR s’han
inclòs controls de PCR negatius.

S’han amplificat cinc fragments de gens mitocondrials: dos fragments del citocrom b
(cytb), el cytb-1 de 306 pb i el cytb-2 de 528 pb; un fragment de 694 pb (NADH) que
inclou el final del nd1, els gens corresponents als RNA transferents tRNAGln, tRNAIle i tRNAMet

i un fragment de la nd2; un fragment de 373 pb del rRNA12s; i un fragment de 481 pb de
la regió control. També s’ha amplificat un fragment de 397 pb del gen nuclear C-mos. Els
encebadors que s’han utilitzat per a cada fragment es mostren a la Taula 8. Les
condicions d’amplificació s’indiquen a la Taula 9.

A fi de comprovar l’eficiència de la PCR i de l’absència de bandes secundàries, es
realitzà una electroforesi en gels d’agarosa a l’1% amb bromur d’etidi per a la tinció de
les bandes. Una vegada comprovada l’adequació de les bandes es purificà la mostra
corresponent amb el kit comercial QIAquick PCR Purification Kit (QIAGEN). Es quantificà
la concentració del DNA obtinguda en el procés de purificació amb el quantificador
de RNA/DNA GENEQUANT (Pharmacia).

Taula 8. Encebadors utilitzats per a l’amplificació i seqüenciació del DNA. Els números
dels encebadors fan referència a l’extrerm 5’ del genoma mitocondrial humà (Anderson
et al., 1981), L i H correspon a les cadenes lleugera I feixuga respectivament

Encebador Seqüència Referència
cit ocrom b
   L14724 5'-TGACTTGAARAACAYCGTTG

Palumbi, (1996)
   H15175 5-'CCCTCAGAATGATATTTGTCCTCA
   L14841 5'-AAAAAGCTTCCATCCAACATCTCAGCATGATGAAA

Kotcher et  al., (1989)
   H15149 5'-AAACTGCAGCCCCTCAGAATGATATTTGTCCTCA
   L15347 5'-CATGAAACTGGATCAAACAACCC

Fu (2000)
   H15915 5'-GTCTTCAGTTTTTGGTTTACAAGAC
   L3a - numt 5'- TTCGGATCACTATTAGGCTTATGCT

(Podnar et  al., 2007)
amb modificacions   L3b - mt 5'- TTTGGATCACTATTAGGCCTATGTT

   H3 5'- ATAATAAATGGGTGTTCTACTGGTTGTCC
rRNA12s
   L1091 5'-AAAAAGCTTCAAACTGGGATTAGATACCCCACTAT

Kotcher et  al., (1989)
   H1478 5'-TGACTGCAGAGGGTGACGGGCGGTGTGT
nd1,nd2 i t RNA
   L4178 5'-CARCTWATACACYTACTATGAAA

Macey et  al., (1998)
   H4980 5'-ATTTTTCGTAGTTGGGTTTGRTT
Regió Cont rol
   L15022 5'-TACCCTTGCTCATAGCATAACTG Brehm et  al., (2003a)

amb modificacions   H00292 5'-GTCTTGTTGACTGTAATTAACCGATA
C-mos
   G73 5'-GCGGTAAAGCAGGTGAAGAAA

Saint et  al., (1998)
   G74 5'-TGAGCATCCAAAGTCTCCAATC



Materials i mètodes

59

3.2.4 Clonació

Les amplificacions realitzades amb la PCR emprant els encebadors universals de Kocher
et al., (1989) a partir del DNA genòmic total, en algunes ocasions, donen seqüències
amb posicions nucleotídiques ambigües; per tal de determinar la coexistència de dues
o més seqüències es realitzà la clonació del producte de la PCR. S’empra el Kit
CloneJETTMPCR Cloning (FERMENTAS) i les cèl·lules competents One Shot® TOP10F
(INVITROGEN C3030-03). A partir del fragment cytb1 amplificat amb els encebadors
indicats per Kocher et al. (1989) es va seguir el protocol suggerit per la casa comercial,
per a realitzar les accions següents: eliminació dels extrems poliA3’ generats per la Taq
polimerasa; lligació del producte de PCR al vector de clonatge pJET; realització de la
transformació a les cèl·lules d’E. coli competents; i per últim, provocar la inserció del
plasmidi a les cèl·lules competents per xoc tèrmic.

A continuació, aquestes cèl·lules, se sembraren en plaques d’agar LB i de les colònies
obtingudes es va extreure el DNA i s’amplificà emprant els encebadors pJET1.2 F i pJET1.2
R inclosos en el Kit de clonació. (Vegeu el protocol més especificat al capítol 5 de
l’apartat de resultats).

3.2.5 Seqüenciació i precipitació

La reacció de seqüenciació es va fer amb ambdues cadenes utilitzant els reactius i
protocols d’ABI Prism Terminator BigDyeTM Cycle Sequencing Reaction Kit (Applied
Biosystems) versions 1.1 i 1.3., segons el mètode enzimàtic de terminadors fluorescents
(Sanger et al., 1977). Les concentracions emprades en aquesta reacció com també en
la precipitació amb etanol són les recomanades per la casa comercial. El seqüenciador
emprat és un analitzador ABI 3130.

3.3 Edició i alineament de les seqüències

Els cromatogrames i les seqüències d’ambdues cadenes es compararen una a una
amb el programa BioEdit ver. 7.0.5.2. (Hall, 1999). Primer foren alineades emprant ClustalW
(Thompson et al., 1994), inclòs al programa BioEdit, amb reajustaments posteriors a ull.
Les seqüències obtingudes es compararen amb les existents en el genbank amb l’eina

Taula 9. Condicions d’amplificació per cada fragment

Desnatur.
inicial Desnatur. Annealing Extensió Extensió Final

T(ºC) t(min) T(ºC) t(s) T(ºC) t(s) T(ºC) t(min) Cicles T(ºC) t(min)
Cyt ochrome b 96 5 94 60 50 60 72 1 35 72 5
rRNA12s 96 5 94 60 55 60 72 1 35 72 5
nd1, nd2 i t RNA 96 5 94 60 55 60 72 1 35 72 5
Regió Cont rol 94 5 94 35 50 35 70 2 30 70 5
C-mos 94 3 94 45 50 45 72 1 35 72 6
Clonació 95 3 94 30 60 30 72 1 25 - -
Elongació numt 95 3 94 30 60 30 72 1 25 72 6



Materials i mètodes

60

BLASTn (Basic Local Alignment Search Tool) disponible a l’adreça http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast.

Els cinc fragments s’alinearen i analitzaren tant separadament com conjuntament (com
si d’un sol fragment es tractàs). El format bàsic utilitzat d’emmagatzemament de les
seqüències fou el format Fasta, a partir del qual es traduïa a format Nexus, Arlequín,
Mega etc. segons l’anàlisi a fer. Aquests nous formats permeten la inclusió d’informació
addicional (poblacions, model evolutiu, particions de dades, línies de comandament,
etc.)

En l’anàlisi bayesiana s’empraren les dades de les seqüències amb la informació
necessària per assignar-les a les següents 12 particions: Regió control (RC); les posicions
del codó 1 (cytb/1), les del codó 2 (cytb/2) i les del codó 3 (cytb/3) del citocrom b; les
posicions del codó 1 (nd/1), 2 (nd/2) i 3 (nd/3) de la nd1 i la nd2 juntes; les regions hèlix
(tRNA/s) i bucle (tRNA/l) dels tres tRNAs plegats, el tRNAGln, el tRNAile i el tRNAMet; les
regions hèlix (12s/s) i bucle (12S/l) del rRNA12s; i el C-mos. Per les posicions de les hèlixs
s’emparellen amb els corresponents complementaris. Per determinar l’estructura
secundària del rRNA12s ens hem basat en la de Plestodon egregius (EMBL AB016606;
(Van de Peer et al., 2000)) amb algunes modificacions fetes després d’examinar la
compatibilitat de les bases (Brown, 2005). L’estructura del tRNA està basada en les
estructures estàndards de tRNAs (Kumazawa & Nishida, 1993).

Els fragments codificants (cytb, nd1 i nd2) s’han traduït a
proteïna i s’ha comprovat la seqüència aminoacídica
amb el programa MEGA 4 (Tamura et al., 2007). L’objectiu
fou comprovar que les seqüències corresponien a DNA
mitocondrial i diferenciar-les de possibles pseudogens.

Les seqüències de cadascun dels fragments de gen
obtingudes s’han dipositat al GenBank del National
Center for Biotechnology Information (NCBI), els codis
de les quals figuren a la Taula 9.

3.4 Anàlisis filogènètiques

3.4.1 Model evolutiu de substitució nucleotídica

Per cada gen se va cercar el millor model de substitució nucleotídica que millor
s’adaptava a les nostres seqüències. Aquests models evolutius difereixen en la
freqüència de nucleòtids, taxes de substitució, distribució de l’heterogeneïtat en la
seqüència i proporció de llocs invariables. El criteri de contrast d’hipòtesi emprat fou el
Hierarchichal Likelihood Ratio Test (hLRT). Els programes en els quals s’implementà foren
el MrModeltest 2.2, (Nylander, 2004), que calcula el millor model evolutiu d’entre 24 i el
Modeltest (Posada & Crandall, 1998), que tria el model evolutiu més adequat d’entre
56.

També s’han emprat els paquets MEGA ver.4 (Tamura et al., 2004), DnaSP ver. 4.0 i 4.50.3
(Rozas et al., 2003) i Arlequin ver 3.1 (Excoffier et al., 2006) per estimar el nombre, els

Taula 9. Nombres d’accés al GenBank

Gen Nom. d'accés
rRNA12s   EF694760-EF694770

RC   EF694771-EF694796

Cyt b-1   EF694797-EF694817

Cyt b-2   EF990517-EF990552

  EF694818-EF694829

NADH   EU006728-EU006763

C-mos   EU006712-EU006716
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tipus i les diferències nucleotídiques i haplotípiques de les seqüències, com també la
composició de bases.

3.4.2 Inferència filogenètica

Per a la inferència filogenètica s’han utilitzat diferents mètodes, que s’expliquen breument
a continuació:

o Neighbor joining (NJ). En la majoria de casos s’ha fet una primera estimació de la
filogènia amb aquest mètode. Les distàncies genètiques emprades es corregien segons
el model evolutiu obtingut amb Modeltest.

o Anàlisi de Màxima Parsimònia (MP). La gran quantitat de seqüències implica l’aplicació
de l’algoritme heurístic amb reordenament de les branques per TBR (Tree Bisection
and Reconnection); també s’han emprat 100 replicacions d’addicció aleatòria de
seqüències (Sequence Random Addition). El valor de parsimònia de tots els canvis
nucleotídics possibles es va considerar que era el mateix en tots els casos.

Ambdues anàlisis es feren amb el programa PAUP* ver. 4.0 (Swofford, 2002). Els índexs de
confiança, per demostrar la validesa de les anàlisis filogenètiques anteriors, s’han obtingut
amb el bootstrap a partir de 1000 replicacions.

o Inferència bayesiana. Aquestes anàlisis s’han realitzat amb el programa MrBayes v.
3.1.2 (Huelsenbeck & Ronquist, 2001). Per cada fragment i/o partició (especificat en
cada capítol) de seqüències s’ha implementat el model evolutiu més adequat
obtingut amb MrModeltest, a partir del qual es variaren les condicions per defecte
del programa. En el cas de les particions corresponents a l’hèlix de l’RNA es té en
compte l’evolució segons els llocs que estan emparellats. S’executen simultàniament
dues anàlisis, cada una de les quals amb quatre Cadenes de Markov i Monte Carlo
(MCMC) paral·leles per 1,5-2,6x106 generacions; els arbres inicials són diferents per
cada anàlisi. Es guardava un arbre cada 100 generacions i cada 1000 es calculava
el valor de l’standard deviation of split sequences (un valor inferior a 0,01 indica que
s’ha aconseguit la convergència entre els resultats d’ambdues anàlisis). Els arbres
obtinguts i guardats abans d’arribar a la convergència es descarten com a burn-in
(Huelsenbeck & Bollback, 2001). Els resultats d’ambdues anàlisis es comparen i com-
binen per tal de proporcionar l’estimació de les probabilitats posteriors i per l’arbre
consens. Per al suport de les hipòtesis filogenètiques a la inferència bayesiana
s’empraren les probabilitats posteriors.

3.4.3 Taxa d’evolució i neutralitat

En la majoria de les anàlisis que s’han emprat s’ha assumit la neutralitat de les mutacions.
Aplicam el test de Tajima (Tajima, 1989) per determinar si les mutacions en les nostres
dades tenen un patró significatiu neutral de variació. Per a l’anàlisi d’aquest test s’empra
el DnaSP 4.0 (Rozas et al., 2003).

3.4.4 Estimació del temps de divergència

Per a l’estimació del temps de divergència entre les seqüències s’han emprat diferents
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metodologies. Primer, per a l’estudi preliminar, s’ha assumit l’existència d’una taxa
constant del rellotge molecular pel cytb, i es considerà una taxa de mutació del 2% per
milió d’anys (Carranza et al., 2000). Segon, també s’ha estimat la diversitat nucleotídica
mitjana corregida (Da) i el temps de divergència entre llinatges a partir de les fórmules
de Nei (1987) (fórmula 10.21) Da=Dxy-0,5(Dx+Dy) i (fórmula 10.22) Da=2xT; on Da representa
la diversitat nucleotídica entre els clades X i Y; Dx i Dy la mitjana de cada clade, Dxy la
diversitat molecular corregida entre ambdós i T el temps de divergència.

La datació molecular bayesiana utilitza un model probabilístic per descriure el canvi
de la taxa de mutació en un determitat espai de temps (Thorne et al., 1998; Thorne &
Kishino, 2002) i empra processos de Cadenes de Markov Monte Carlo (MCMC) per tal
d’obtenir les distribucions posteriors de les taxes i dels temps. Permet la utilització simultània
de diferents models de substitució per dades multiparticionades, així com múltiples
possiblilitats de calibració. També proporciona l’estimació dels intervals de credibilidad
pels temps de divergència i per les taxes de substitució.

El temps de divergència i la taxa de substitució, a vegades es confonen a les anàlisis
filogenètiques, i fan difícil l’estimació del temps de divergència en els casos en què no
es compleix el rellotge molecular. Aquest problema pot minvar mitjançant l’anàlisi múl-
tiple de loci simultàniament i emprant punts de calibració múltiple. Malgrat que aquests
gens poden tenir diferents patrons de taxa de canvi evolutiu, tenen el mateix temps de
divergència. Per tant, el fet que cada gen pugui no ajustar-se de diferent manera al
rellotge molecular ens dóna l’avantage de poder analitzar simultàniament múltiples loci.
Els punts múltiples de calibració proporcionen les mitjanes per caracteritzar les taxes
evolutives múltiples a la filogènia (Yang & Yoder, 2003).

La datació molecular es va aplicar sobre la topologia que resultà de la inferència
bayesiana. Fent servir l’eina BASEML del programa PALM ver.3.14 (Yang, 1997) s’obtingué
una estima, per a cada partició, de la màxima versemblança dels models paramètrics
per als arbres Neighbor-Joining individuals, basats en el mètode de distàncies de Jukes i
Cantor. Amb el programa ESTBRANCHES_DNA del paquet MULTIDIVTIME (Thorne & Kishino,
2002) es va obtenir l’estima de la màxima versemblança de la longitud de les branques
dels arbres i les seves corresponents matrius de variància-covariància segons el model
evolutiu de cada una de les particions individuals emprat en la topologia bayesiana.
S’ha utilizat MULTIDIVTIME per córrer una Cadena de Markov Monte Carlo (MCMC) i per
proporcionar una distribució posterior de las taxes de temps i de substitució basades en
les diferents anàlisis següents. Primer, emprant una anàlisi de multipartició basada en
totes les particions simultàniament; segon, amb una anàlisi de multipartició que inclou
només alguns subconjunts de les particions; tercer, les particions amb les dades simples i,
finalment, totes les dades simples com si fos una partició senzilla.

S’exclogueren les dues particions amb menor informació filogenètica (les hèlixs dels  tRNA
i el c-mos). S’inclogueren altres particions senzilles amb un baix nombre de llocs varia-
bles (com per exemple el cytb/2) amb la finalitat de completar la seqüència sencera
del cytb.

Les prioritats dels nodes intergrupals s’especificaren com a límits superiors i inferiors
(segons el model emprat; els casos proposats que varen caure fora d’aquestes
condicions tendrien una probabilitat prèvia de zero i, per tant, foren rebutjats). Les
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prioritats dels nodes inespecífics s’obtingueren de forma recurrent a partir d’una
distribució Dirichlet, basada en el temps de divergència entre un node concret i un
node terminal, com la proporció del temps entre l’arrel intergrupal i el present (Kishino
et al., 2001).

La taxa de substitució dels fragments de DNA estudiats s’estimà a partir de la divergència
entre P.lilfordi i P. pityusensis. Els esdeveniments geogràfics i geològics, actualment
ben coneguts, ocorreguts a la Mediterrània durant la crisi messiniana, com també les
evidències trobades en altres estudis (Martínez-Solano et al., 2004), permeten calibrar el
rellotge molecular usant un temps de divergència de 5,33-5,32 milions d’anys que
correspon a la separació dels dos grups d’illes, illes Gimnèsies i illes Pitiüses, al final de la
crisi Messiniana a la Mediterrània (Pierre et al., 2006).

Les prioritats de les taxes individuals foren introduïdes a les anàlisis de partició simple. Es
varen basar en estimes de les taxes de divergència entre el node intergrupal i les
seqüències exteriors. Això va ser utilitzat com una prioritat en una anàlisi preliminar de
MULTIDIVTIME amb la mitjana de la distribució posterior de les taxes en aquest node i
posteriorment s’introduïren a l’anàlisi final (malgrat això, la desviació estàndard es va
igualar a la mitjana per assegurar que la prioritat tengués poca influència en la distribució
posterior).

Com que a MULTIDIVTIME només s’hi pot introduïr una taxa de prioritat, per a l’anàlisi de
multipartició, es va utilitzar la mitjana de les taxes per a totes les particions en els nodes
intragrupals. Es varen computar tant les anàlisis que assumien una taxa constant (ex.
rellotge molecular) al llarg de l’arbre, com les anàlisis que permeteren la variació de la
taxa (rate-drift). En definitiva, la intenció va ser emprar una prioritat d’autocorrelació de
taxa difusa, v, d’aquesta manera s’ha emprat 0,3752 tant per a la mitjana com per a la
desviació estàndard (per tant el producte vT0=2).

La cadena MCMC fou mostrejada cada 100 cicles, i d’aquesta manera es varen obtenir
fins a 10.000 mostres. Es descartaren, com a burn-in, entre 3x105 i 1x106 cicles en cada
una de les anàlisis.

3.5 Filogeografia i estructura poblacional

3.5.1Diversitat genètica, AMOVA

Els índexs de diversitat genètica es calcularen per cada gen com també per al fragment
sencer. Per mesurar la diferenciació genètica entre les quatre xarxes haplotípiques
obtingudes amb el TCS i entre els grups interns formats de cada xarxa, es realitza una
anàlisi molecular de la variància (AMOVA) emprant un FST anàleg al de Wright (1951). El
programa utilitzat per l’AMOVA i el test de diferències (dos a dos) ha estat ARLEQUIN
ver. 3.11 (Excoffier et al., 2006).

3.5.2 Xarxes haplotípiques

S’identificaren els haplotips i la xarxa que formaren les connexions basades en mètodes
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estadístics de parsimònia (Templeton et al., 1992; Templeton & Sing, 1993) els resultats
tenen un índex de confiança superior al 95%. Per a aquestes anàlisis s’ha emprat el
programa TCS ver. 1.21 (Clement et al., 2000).

3.5.3 Anàlisi filogeogràfica de clades anidats (NCPA)

Per tal d’analitzar els components espacials de la diversitat genètica utilitzàrem l’anàlisi
de clades anidats (Templeton, 1998; Templeton, 2004). A partir de la xarxa haplotípica
creada amb el programa TCS, els haplotips s’agrupen seguint les indicacions proposades
per Templeton et al. (1995) i la significància estadística de les relacions entre la localització
geogràfica dels individus i la seva posició en la xarxa haplotípica anidada es calculà
amb el programa GeoDis ver. 2.5 (Posada et al., 2000). La localització geogràfica dels
individus (latitud i longitud) es va obtenir a partir de les cartes nàutiques (Institut Hidrográfic
de la Marina, 1984).

Els estadístics que es calcularen per cada clade són:

· Distància de clade (Dc), mesura la distància mitjana de tots els haplotips del clade al
centre geogràfic de distribució; ens informa de l’extensió geogràfica d’un grup
d’haplotips determinat.

· Distància de clade anidada (Dn), mesura la distància mitjana dels haplotips del clade
al centre geogràfic de distribució del clade anidat superior; ens informa de com un
clade en particular està distribuït geogràficament en relació amb la distribució dels
clades germans d’un mateix grup anidat.

· Distàncies interior-exterior (I-Tc i I-Tn), aquesta distància indica com evoluciona la
distribució dels clades més joves (clades exteriors) en relació amb els clades ancestrals
(clades interiors). Aquestes distàncies són importants per discriminar les causes potencials
de l’estructuració geogràfica de la variació genètica.

La significància estadística de les diferents distàncies NCPA obtingudes es calcularen
comparant-les amb la hipòtesi nul·la d’absència d’associació i ens permetè detectar si
el patró geogràfic obtingut era significativament diferent de l’esperat per a una població
no estructurada temporal o espacialment. En el cas que les anàlisis de les distàncies Dc,
Dn i I-T fossin significatives, també ens permet discriminar entre events històrics
(fragmentació, colonització o expansió de rang) i events de restricció de flux recurrent.

La clau d’inferència de Templeton (1995; 1998; 2004) ens va permetre detectar quins
d’aquests factors eren els causants de l’associació espacial o temporal significativa en-
tre els haplotips (http://darwin.uvigo.es/download/geodisKey11Nov05.pdf).

3.5.4Events demogràfics i migració

El test de neutralitat selectiva de Fu (Fs) (Fu, 1997) empra les estimacions del paràmetre è
per detectar l’excés de mutacions antigues o recents. Un excés de mutacions recents,
assumint neutralitat i el model de llocs infinits (infinite-site model) de Kimura (1969), pot
proporcionar evidències d’extensions poblacionals i produeix valors negatius elevats de
l’estadístic Fs. La distribució mismatch es va calcular per cada xarxa haplotípica per tal
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d’examinar els canvis en la mida de la població.

Segons aquest model de variació de llocs infinits, les distribucions de desaparellaments
(mismatch) són relativament planes i unimodals en el cas de poblacions en expansió;
per contra trobam distribucions desiguals i generalment multimodals en cas de
poblacions immòbils (Harpending et al., 1998).

Els valors de Fs i els paràmetres per a les distribucions de desaparellament es calcularen
emprant el programa ARLEQUIN ver. 3.11 (Excoffier et al., 2006).

3.5.5 Taxes de migració

El flux genètic entre poblacions (o grups de poblacions) s’estimà amb el programa
MIGRATE ver. 2.0.6 (Beerli & Felsenstein, 1999; Beerli & Felsenstein, 2001). Aquest progra-
ma estima la mida efectiva de cada població i les taxes de migració ocorregudes en el
passat entre les poblacions en qüestió; assumeix una matriu de dades amb taxes de
migració asimètrica i diferents mides de subpoblacions.

La inferència que empra és Màxima Versemblança (ML) basada en coalescència per
determinar les taxes de migració entre diverses regions de l’arxipèlag Balear.

Férem una associació poblacional basada en l’àrea geogràfica, els resultats de
l’aplicació de l’NCPA o de les poblacions suggerides per l’AMOVA.

La proporció de transicions:transversions s’estimà amb criteris de màxima versemblança,
que s’obté a partir de l’arbre NJ emprant PAUP* (Swofford, 2002). Per a l’estimació de la
resta de paràmetres inicials s’empren els FST de la primera anàlisi, amb estimacions dels
valors de màxima versemblança que serveixen d’entrada a les següents anàlisis. Per
tant, en l’estratègia de recerca basada en criteris de màxima versemblança, es parteix
de 10 cadenes curtes (50.000 pases, 500 intervals de mostreig i els 100 primers són
descartats com a burn-in). Aquesta estimació és el punt de partida per a les cadenes
llargues (generalment dues; 500.000 passes, 100 intervals de mostreig i els 100 primers
foren descartats com a burn-in). Es realitzaren deu replicacions.
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A continuació presentam els resultats distribuïts en sis capítols, cada un d’aquests té un
objectiu  diferent encara que es troben interrelacionats. Prèviament exposam les dades
de variabilitat genètica per cada gen amplificat. Així, a continuació s’inclouen les dades
genètiques bàsiques calculades per cada un dels gens, per cada una de les espècies i
conjunt geogràfic, com són: nombre total de llocs polimòrfics (NPS), nombre de llocs
informatius de parsimònia (P), diversitat nucleotídica (Pi), nombre d’haplotips (H), diversitat
haplotípica (dH), nombre mitjà de diferències nucleotídiques (k), composició de bases
dels gens, nombre de transicions i transversions (ts/tv) i els paràmetres estadístics Fs de Fu
(1997) i la D de Tajima (1989). Aquestes dades han servit de base per als capítols següents.

El capítol 1 correspon a un article publicat a la revista Amphibia-Reptilia amb el títol
«Genetic variation within endemic Podarcis lizards from the Balearic Islands inferred
from partial Cytochrome b sequences», és un resultat preliminar realitzat amb diverses
poblacions de P. lilfordi i P. pityusensis emprant el gen cytb com a  marcador. L’objectiu
fou realitzar un estudi inicial d’ambdues espècies, P. lilfordi i P. pityusensis, per tal d’estimar
la variabilitat genètica molecular inter i intraespecífica, com també comparar-les amb
algunes de les Podarcis presents a la Mediterrània.

A partir d’aquí es va fer el plantejament d’aprofundir amb l’espècie més variable, P.
lilfordi. Per tant, en el capítol 2, que correspon a un article publicat a la revista Diversity
and Distributions, amb el títol «Foundations for conservation of intraspecific genetic
diversity revealed by analysis of phylogeographical structure in the endangered
endemic lizard Podarcis lilfordi», es presenta l’estudi de l’estructura genètica i la
distribució dels grans llinatges de l’espècie de gairebé la totalitat de poblacions (41 de
les 43 existents) i emprant com a marcador un fragment de 2.675 pb de mtDNA, que
inclou diferents gens. L’obtenció de la filogènia s’ha relacionat amb la història geològica
i geogràfica de les illes i les seves interconnexions per obtenir la filogeografia de P.
lilfordi. D’aquesta manera s’obté la informació genètica que pot servir d’ajuda a l’hora
d’establir estratègies per a la seva conservació i per a la determinació dels ESU.

En el capítol 3, «Bayesian estimation of post-Messinian divergence times in Balearic
Island lizards», article publicat a la revista Molecular Phylogenetics and Evolution, s’ha
realitzat la datació dels principals nodes de separació en la filogènia de Podarcis de
les illes Balears, especialment en P. lilfordi, emprant aproximacions bayesianes MCMC
(MULTIDIVTIME). En aquest apartat s’ha valorat l’impacte dels diferents fragments de
seqüències, amb diferent nombre de posicions variables, sobre les mitjanes de les
distribucions posteriors de les anàlisis. Aquest tipus d’anàlisi ens ha permès avaluar la
quantitat i el tipus de seqüències necessàries per obtenir estimacions estables del temps
en els estudis de filogeografia que normalment ocorren en escales de temps curt. És una
bona oportunitat per establir i comparar els processos cladogenètics ocorreguts durant
el Pliocè superior i Plistocè en Podarcis i poder-los comparar amb els ocorreguts en altres
llinatges intragenèrics i intraespecífics de la regió mediterrània.

L’anàlisi filogeogràfica de clades anidats (NCPA) és un mètode que ens permet recons-
truir la història demogràfica de la distribució espacial de les poblacions a partir de dades
genètiques. En el capítol 4, «Nested Clade Phylogeographic Analyses (NCPA):
contribution to understanding of genetic sub-structurating in Podarcis lilfordi from the
Balearic archipelago» (submitted), hem aplicat la NCPA a les dades de mtDNA de P.
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lilfordi per tal d’entendre els motius de la subestructuració geogràfica a les illes Balears.

Durant l’execució del treball hem detectat la presència de còpies mitocondrials al
genoma nuclear que s’amplificaven conjuntament amb el mtDNA en el cas en què
s’empraven encebadors universals. En algunes de les mostres emprades a l’article del
capítol 1 es va detectar, a posteriori, el fet d’haver utilitzat alguns numts en aquest estudi;
per tant, amb la finalitat de tenir la seguretat que les dades obtingudes en la resta de
capítols fos realment mtDNA, es varen dur a terme una sèrie d’experimentacions.
Aprofitant aquestes experimentacions s’ha començat la tasca d’elongació del numt
com també l’estudi filogenètic d’aquest. En el capítol 5, «Còpies nuclears de fragments
de mtDNA al genoma de Podarcis lilfordi», presentam els resultats obtinguts fins al dia
d’avui i a l’espera de noves experimentacions i nous platejaments en la determinació
dels fragments numt en Podarcis.

Per acabar, en el capítol 6, es mostra l’article fruit de la col·laboració realitzada amb el
grup d’ecologia terrestre de la Universitat de Salamanca. La nostra contribució a nivell
experimental ha estat facilitar les dades genètiques de variabilitat emprades per cada
una de les poblacions de P. lilfordi en el fragment sencer del mtDNA, com ara, nombre
total de llocs polimòrfics (NPS), diversitat nucleotídica (Pi) i nombre mitjà de diferències
nucleotídiques (k). Aquestes variables genètiques s’han relacionat amb les variables
ecològiques. També hem participat en el platejament i en la redacció de l’article.
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Paràmetres de variabilitat genètica i estadístics per cada un dels gens i per grup geogràfic de poblacions, entre parèntesi figura el
nombre de poblacions. Nombre total de llocs polimòrfics (NPS), nombre de llocs informatius de Parsimònia (P), diversitat nucleotídica
(Pi), nombre d’haplotips (H), diversitat haplotípica (dH), desviació estàndard (sd), nombre mitjà de diferències nucleotídiques (k),
composició de bases dels gens, nombre de transicions i transversions (ts/tv) i els paràmetres estadístics Fs de Fu (1997) i la D de Tajima
(1989). * P-value<0,05

Variabilitat genètica

Cytb-1

Cytb-2
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Els índexs de diversitat nucleotídica (Pi) que hem trobat a P. lilfordi oscil·len entre 0,010
del RNA12s fins a 0,025 corresponent al cytb2. Per contra, els índexs de Pi a P. pityusensis
estan entre els 0,001 de la Regió Control i el rRNA12s fins a només 0,007 corresponent al
cytb2.

Per tant, comparant les dues espècies de sargantanes, trobam que P. lilfordi té un
índex de diversitat nucleotídica bastant més elevat que el de P. pityusensis en tots els
gens estudiats; el mateix passa amb tots els altres índexs indicatius de variabilitat. Pel
que fa a la variabilitat intraespecífica, es pot observar que el conjunt de poblacions
més variables correspon a les poblacions de Mallorca i les de Cabrera. Els índexs de les
poblacions de Menorca estan molt per davall de les seves congenèriques i són
aproximadament del mateix ordre que les trobades a l’espècie P. pityusensis.

Referent als gens més variables podem veure que són els codificants per proteïna,
ambdós fragments del cytb i els corresponents a la NADH, el nd1 i el nd2; per contra,
s’esperava que la Regió Control fos tant o més variable que les anteriors i, en canvi,
per a aquesta regió hem obtingut taxes de variablilitat intermèdies entre els gens
codificants per proteïna i els gens que codifiquen els RNA. Aquests darrers, tant el
rRNA12s com els tres tRNA (RNAile, RNAgln i RNAmet) són els que tenen menys variabilitat,
fins i tot trobam que el gen RNAmet és monomòrfic a Mallorca, Menorca i a P. pityusensis;
i el RNAgln i el RNAile és monomòrfic a Mallorca i a Menorca. Hem de destacar que el
RNAile té una inserció en totes les poblacions de Menorca respecte a les altres.

Pel que fa a la composició de bases, s’observa una proporció molt aproximada entre
ambdues espècies, com també una concordança amb les dades indicades a la
bibliografia (Johns & Avise, 1998; Harris & Arnold, 1999; Harris & Sa-Sousa, 2002; Bohme et
al., 2007).

En la majoria de casos, sobretot als gens codificants i als RNA, s’observa un nombre molt
més elevat de transicions que de transversions; per contra, a la Regió Control el nombre
de transicions és similar al de transversions i en alguns casos les transversions són un poc
més nombroses que les transicions.

S’han estimat els valors de la D de Tajima (1989) i el Fs de Fu (Fu, 1997) per determinar
l’existència de neutralitat en la variació detectada. En la majoria de casos, la variació
ha resultat neutra, però hem de destacar que s’han trobat valors significatius i negatius
de D i de Fs en alguns gens (RC, cyb1 i cytb2) en el cas de P. pityusensis, i també en el
cas del conjunt de Menorca. Aquests valors negatius estimarien l’excés de mutacions
joves o velles i podrien evidenciar una expansió de la mida de les poblacions. Hem de
tenir en compte que, en ambdós casos, hem agrupat distintes poblacions insulars i que
en el cas de P. pityusensis encara ens manquen poblacions de diferents illots per mostrejar
i estudiar, per poder afirmar la existència d’expansions poblacionals.
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Nested Clade Phylogeographic Analyses (NCPA): contribution to
understanding of genetic sub-structurating in Podarcis lilfordi from the
Balearic archipelago

B. Terrasa, V. Rodríguez, V. Pérez-Mellado, A. Picornell, R.P. Brown, J.A. Castro, M.M.
Ramon

Abstract

Podarcis lilfordi is an endemic lizard found on islands and islets off the coast of Mallorca
and Menorca (including the Cabrera archipelago) in the Balearic Islands, but extinct on
the two main islands themselves. We applied Nested Clade Phylogeographic Analyses
(NCPA) to gain an understanding of  genetic sub-structurating within this species. Four
unconnected parsimony networks were obtained: (I) all Menorcan populations, (II)
Dragonera, Malgrats and Toro islands (Western Mallorca), (III and IV) the remaining
populations from Cabrera and Mallorca. Within network I, contiguous range expansion
was inferred for both main clades. Populations from western Mallorca (II) have undergone
historical allopatric fragmentation events following isolation around the start of the
Pleistocene. Populations from Cabrera appear to have become isolated from north and
south Mallorca more recently. Clades within networks III and IV showed some allopatric
fragmentation and restricted gene flow (isolation by distance) among islands from Ca-
brera, as well as long distance dispersal between the Cabrera archipelago and southern
Mallorca. The NCPA strongly supports the importance of allopatric fragmentation and
(short distance) range expansion, in determing the pattern of genetic diversity in this
species. .

Keyworks: Podarcis lilfordi; mtDNA, Balearic archipelago, NCPA

Introduction

The lizard genus Podarcis has been the subject of a large number of biogeographical
studies, in part due to the substantial genetic diversity that it shows around the
Mediterranean (Capula, 1997; Harris and Arnold, 1999; Harris and Sa-Sousa, 2002; Podnar
et al., 2005; Poulakakis et al., 2005a; Poulakakis et al., 2005b; Pinho et al., 2006; Pinho et
al., 2007). Phylogeographical relationships among insular populations have received
particular attention because of interest in assessing previous taxonomic designations based
on the often substantial morphological variation found within many species (Harris et al.,
1998; Pérez-Mellado, 1998a; Pérez-Mellado, 1998b; Sá-Sousa et al., 2002; Arnold et al.,
2007). In addition, these studies can provide insights into historical biogeography in relation
to sea-level changes and northern hemisphere glaciations, although the action of many
different effects can obfuscate the current pattern. For example, evolution within P. sicula
in the Adriatic region (52 subspecies) (Podnar et al., 2005), and Greek populations of the
Balkan wall lizard Podarcis taurica (Poulakakis et al., 2005a) have revealed histories that
are not dominated by one simple overriding scenario. Instead, they show complex patterns
resulting from several natural events, which probably include range contraction into gla-
cial refuges and postglacial areas expansions, in addition to multiple introductions by
man.
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The Balearic islands should present a simpler system because of their isolation from any
major land mass during recent glacials. Two endemic species of Podarcis inhabit the
archipelago: Podarcis lilfordi in the Gymnesic island group (Mallorca, Menorca, Cabrera
and associated islets) and Podarcis pityusensis in the Pityusic group (Ibiza, Formentera
and coastal islets). They constitute reciprocally monophyletic sister species, which
originated during the reflooding of the Mediterranean at the end of the Messinian Salinity
Crisis (MSC), 5.33 Ma ago (Krijgsman et al., 1999; Duggen et al., 2003; Brown et al., 2008).
There are currently 43 different insular populations of P. lilfordi, 11 from islets around Ma-
llorca, 16 from Menorcan islets and 16 in the Cabrera archipelago. It became extinct on
the main islands of Mallorca and Menorca during the past few thousand years as a result
of the introduction of foreign predators and potential competitors (Kotsakis, 1981; Alcover,
2000). Considerable morphological variation is found between islets as reflected in the
twenty eight described subspecies, although a smaller number (23) probably better-des-
cribe the diversity observed (Pérez-Mellado et al., 2008).

Recently two studies have addressed the genetic variability that may underpin this variation
(Terrasa et al., 2008, Brown et al., 2008). The first of these established the overall phylogeny
within the Balearic Podarcis and divergence times for major nodes (Brown et al., 2008). A
second paper examined the fine-scale genetic diversity within P. lilfordi from a conservation
perspective, These studies have used  Bayesian phylogenies and parsimony networks,
which showed that  P. lilfordi populations were structured into four main lineages. Two of
them, Menorca (16 islands) and Western Mallorca (4 islands), are geographically isolated
both from one another and the remaining populations while the remaining two clades
show some distributional overlap. Brown et al., (2008) have indicated that the first
cladogenesis event (involving Menorca) is quite old (around 2.8 Ma) with the subsequent
event involving Dragonera, Malgrats and Toro populations from western Mallorca being
only slightly more recent (~2.3 Ma). It is interesting to note this latter period broadly coin-
cides with the first Donau glaciation, some 2.35 Ma ago (Gracia and Vicens, 1998). The
absence of detectable migration between these networks indicates a lack of subsequent
introgression between clades, even during the Riss (200 Ka ago) and Würm (25 Ka ago)
glacials when sea levels decreased by more than 100 metres uniting all Menorcan,
Cabreran and Mallorcan islands into one large land mass (the «Gran Balear»).

Nested clade phylogeographic analysis (NCPA) is a popular method for reconstructing
the demographic history of spatially distributed populations from genetic data, although
the power of this method to detect the correct process has been questioned (Knowles
and Maddison 2002). Despite this, this approach can provide valuable insights into the
main causes of the phylogeographic pattern (Templeton, 2008) Here, we apply NCPA to
the P. lillfordi mtDNA data to gain a deeper understanding of  P.lilfordi geographical
substructuring in the Balearic Islands.

Materials and methods

Samples

A total of 118 individual Podarcis lilfordi from 43 localities covering all living subspecies
and 41 of the 43 populations known to date were included in the analysis. The samples
and their geographic locations are indicated in Terrasa et al. (2008). One to five individuals
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were analyzed for each locality. The tail tip of each individual was clipped off and stored
in 100% ethanol. Live animals were released again in the same capture place. Latitudes
and longitudes of sites were obtained from charts (Instituto Hidrográfico de la Marina,
1984).

DNA isolation and sequencing

Total genomic DNA was extracted using the same protocol as that used for tail-tips from
other lizards (Gonzalez et al., 1996) with minor modifications. The following partial
mitochondrial genes were amplified using PCR and sequenced: 12S rRNA, cytochrome b
(two regions obtained separately), control region and an 800 bp (ND) fragment that
included part of the ND1 gene, three tRNA genes, tRNAIle, tRNAGln, and tRNA Met and part
of the ND2 gene. The total length of mitochondrial sequence analyzed for each animal
was 2382 bp. Primers, amplification conditions and GenBank accesion numbers are also
indicated in Terrasa et al. (2008).

Nested clade analyses.

We analyzed the spatial component of the genetic diversity using Nested Clade
Phylogeographic Analysis (NCPA) (Templeton, 1998; Templeton, 2004). A statistical
parsimony haplotype network (Templeton et al., 1992; Templeton and Sing, 1993) was
constructed using the program TCS version 1.21 (Clement et al., 2000). Haplotypes were
grouped following a hierarchical nested design (Templeton et al., 1995) and the statistical
significance of the relationships between the geographical location of individuals and
their position in the nested haplotype network tested using the software GeoDis version
2.5 (Posada et al., 2000). The statistics calculated for clades were: i) the clade distance
(DC), a measure of the average distance of all clade members from the geographical
centre of distribution, ii) the nested clade distance (DN), a measure of how widespread a
particular clade is relative to the distribution of its sister clades in the same nesting group,
and iii) interior-tip distances (I-TC and I-TN) to indicate how widespread evolutionary younger
clades (tip clades) are, relative to their ancestral clades (interior clades). The statistical
significance of the different NCPA distance measures was calculated by comparison
with a null distribution generated using randomization. Interpretations of patterns for clades
with significant geographical associations were obtained by means of the latest inference
key (http://darwin.uvigo.es/download/geodisKey_11Nov05.pdf)(Templeton et al., 1995;
Templeton, 1998; Templeton, 2004).

Results

Haplotypes and sequences

A total of 63 different haplotypes defined by 190 polymorphic sites were characterized
from the studied mitochondrial fragment. We observed 153 transitions and 42 transversions
from a total of 195 substitutions. A unique within-species indel in tRNAile was detected (see
Terrasa et al. 2008 for more information).

NCPA

The results of the NCPA are summarized in Figure 1. Sequences were collapsed into 63
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Figure 1. Statistical parsimony networks (TCS) and
associated nested design. Haplotypes are designated
by numbers as defined in Table 1. Boxes group the
haplotypes nested together into one, two, three and
four step clades.
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NETWORK I

NETWORK II

NETWORK III

NETWORK IV

Table 1. Results of the nested geographycal analysis. NUM is the number of clade, Dc is the clade distance
and Dn the nested clade distance at each one of the levels of the analysis (haplotype, one-step, two-
step, three-step and four step levels). The row I-T indicates the average difference between interior and
tip clades. S means that the statistic was significantly small and L that the statistic was significantly large
(both at he 5% level). The significant clades are indicated by shading
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haplotypes which formed four unconnected networks under the 95% probability of
parsimony criterion. Network I included the Menorcan populations, Network II west Ma-
llorca, i.e., Dragonera, two Malgrats islets, and Toro islet; the latter being separated by 11
mutational steps. Network III represents north-east and southern Mallorcan populations
together with populations from islands located in the channel between Mallorca and
Cabrera (i.e., Conillera, Plana, Pobre and Rodona) as well as some individuals from the
main island of Cabrera. Network IV (Cabrera South) contains most individuals from Ca-
brera (main island) as well as associated islets, such as Bledes, Imperial, Fonoll and Rates.
This contains a nested clade separated by 16 mutational steps (clade 1-1) and represents
haplotypes from three of the most southern insular populations, Estell Xapat, Estell de
Fora and two samples from Estell de s’Esclata-sang .

Thirty three of the 83 clades generated in the nesting design showed significant
geographical contingency and so the significance of the magnitudes of the clade
distances DC, the nested clade distances, DN, the within-clade interior-tip distances, I-TC

and the nested clade interior-tip distances I-TN were tested. Results are given in Table 1 (I,
II, III and IV). In some of the lower level nested clades, the null hypothesis that gene flow
is not restricted cannot be rejected although alternative processes were inferred for clades
at different, higher nesting levels, possibly due to greater statistical power (Table 2).

Network I (Menorca populations) provides no inference at the total cladogram level,
although it contains two 3-step clades (3-1 and 3-2) which all have the same outcome,
i.e., contiguous range expansion. The latter have overlapping distributions but, 3-2 is found
in south-east Menorca and not found near Codrell islets.

Evidence for allopatric fragmentation was detected in several clades. First, in network IV,
haplotypes from three small islets known as the Estells (clade 4-1 [see Fig.1]: Estell de
Fora, Estell Esclata-sang and Estell Xapat), are separated from the remaining haplotypes
by 16 mutational steps. Second, in network II, this is inferred for clade 3-1 (Dragonera and

Table 2. Results of paths taken for clades with significant associations with geography through the latest
NPCA inference key (see text). ÷2 is the statistic used to measure the contingency of haplotype frequency
on geography (Templeton et al., 1995), with probability values (P) obtained via randomization.

krowteN krowteN krowteN krowteN krowteN edalC edalC edalC edalC edalC XXXXX22222 PPPPP foniahC foniahC foniahC foniahC foniahC
ecnerefni ecnerefnI ecnerefnI ecnerefnI ecnerefnI ecnerefnI

I 1-3 719.61 740.0 oN-21-11-2-1 noisnapxeegnarsuougitnoC
I 2-3 175.34 000.0 oN-21-11-2-1 noisnapxeegnarsuougitnoC

IIIII eritnE
margogalc 052.72 500.0 levelgnitsentaseulavnDdnacDtnacifingisnoN

II 1-3 000.8 020.0 oN-91-1 noitatnemgarfcirtapollA
II 2-3 tnacifingistoN

II eritnE
margogalc 000.1 400.0 oN-91-1 noitatnemgarfcirtapollA

III 1-4 000.11 811.0 --12-51-5-3-2-1
oN noitazinolocecnatsidgnoLro/dnanoitatnemgarftsaP

III 2-4 785.53 200.0 seY-7-6-5-3-2-1 lasrepsiDecnatsidgnoLemostublasrepsiD/wolFeneGdetcirtseR

III eritnE
margogalc 921.72 000.0 2-1 emoctuOevisulcnocnI

VI 1-4 000.0 000.0 oN-9-4-3-2-1 noitatnemgarfcirtapollA
VI 2-4 089.71 100.0 oN-4-3-2-1 ecnatsidybnoitalosihtiwwolfeneGdetcirtseR

VI eritnE
margogalc 337.42 100.0 seY-7-6-5-3-2-1 lasrepsiDecnatsidgnoLemostublasrepsiD/wolFeneGdetcirtseR



Resultats

125

Malgrats islands) and clade 3-2 (Toro island). Toro and Malgrats are isolated by 11 and 6
mutational steps, respectively, from the Dragonera haplotypes. Finally, haplotypes from
Colomer island (north-east Mallorca, network III) may also have resulted from past
fragmentation, although long distance colonization can not be ruled out: the three
haplotypes from Colomer are found within clade 4-1 and separated from other clades
by a minimum of 10 mutational steps.

Restricted gene flow/dispersal but with some long-distance dispersal was inferred in
network III (clade 4-2). This included samples from Cabrera Gran (two sites: Miranda and
Cabrera port) and two neighbouring islets (Fonoll and Rates). There is restricted gene flow
between the two samples from Cabrera Gran. Restricted gene flow with isolation by
distance was inferred for clade 4-2 (network IV), which includes populations from the
south of Mallorca and the Cabrera archipelago.

Discussion

It seems evident that P. lilfordi populations are structured into four main clades, both
Bayesian and the parsimony networks support this fact (Brown et al., Terrasa et al., 2008,
present work). Two of them, Menorca (with 16 islands) and Western Mallorca (with 4 islands),
are geographically separate, both from one another and the remaining populations,
while the other two clades show some distributional overlap.

The genetic structuring across Menorcan islets (16 insular populations: Network I) is unclear.
The star-shaped topologies of clades 2-3 and 2-5 are suggestive of range expansion
(Mulcahy et al., 2006). Here, several factors indicate that Menorcan populations were
largely panmictic prior to recent extinction on the main island: i) low levels of genetic
diversity, ii) the widespread distribution of shared haplotypes 1 and 15, iii) the reduced
number of mutational steps between haplotypes, iv) the low number of missing haplotypes.
Despite this, the NCPA detected clear evidence of range expansion at higher nesting
levels. The ability of NCPA to distinguish statistically among alternative interpretations has
been questioned (Knowles and Maddison, 2002), although attempts to address
deficiencies have been made in more recent inference keys (Templeton, 2004). It suggests
historical dispersal across Menorca to one extreme of the species range, followed by
isolation of islet populations through recent rises in sea-level, rather than transmarine
colonization.

In contrast, the isolation of the islands/islets of Dragonera, Toro, Malgrats Gran and Malgrats
Petit, (network II) can be attributed to allopatric fragmentation. These results are supported
by the geological origin of these islands (fracture of the western edge of the Sierra de
Tramuntana) as detailed in Terrasa et al 2008. Only a reduced number of individuals
could be analysed across these latter three islets. Possibly for this reason, there was no
significant contingency of genetic diversity on geography (NCPA) so statistically-supported
inferences cannot be made.

Two independent large clades (networks III and IV) grouped the populations from the
Cabrera archipelago and the north and south of Mallorca. Although no inference could
be made for network III at the total cladogram level, lower level clades did provide
some insights. The evidence of long-distance colonization/dispersal in both level 4 clades
may suggest transmarine colonization. However, the finding of one confirmed «Network
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III» introduction (from Cabrera to Porrassa islet) shows some recent anthropogenic dispersal
has occurred and so this cannot be completely ruled out for other islets within this network.
These events could lead to the same inference, i. e., long-distance dispersal. A similar
inference for the other level 4 clade arises due to affinities with Colomer island, a single
isolated population in northern Mallorca. Here, introductions are extremely unlikely due
to the steep-sided, almost inaccessible nature of Colomer. Instead, its close relationship
with islets to the south of Mallorca (and Cabrera) is almost certainly a result of the recent
extinction of populations on Mallorca and this leads to a less robust inference. In summary
the possibility that Network III inferences reflect natural phenomena such as transmarine
colonization events would appear very tenuous.

Allopatric fragmentation was detected in one (4-1) of the two clades with in Network IV,
suggesting flooding of landbridges among the three very steep islets located near to the
coast of Cabrera Gran (Estell de s’Esclata-sang, Estell Xapat, Estell de Fora) and a
neighbouring site on Cabrera Gran itself. Restricted gene flow with isolation by distance is
tentatively inferred for clade 4-2, although additional observations that would strengthen
this inference are lacking, and so an inconclusive outcome is obtained. Different
haplotypes from Cabrera Gran are also included within this clade. These results would be
expected due to the processes of colonization and recolonization between Cabrera
Gran and other smaller islands, as hypothesized by Terrasa et al (2008). Thus, there is
further support for Cabrera Gran harbouring refugia populations during extreme climatic
periods, particularly when increased sea levels lead to submergence of many
neighbouring islets.

The application of NCPA has lent considerable weight to the importance of allopatric
fragmentation and (short distance) range expansion, suggesting that isolation by rising
sea-levels could be more frequent than natural long distance colonization (such as
transmarine dispersal), in the phylogeographic pattern of P. lilfordi.
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Còpies nuclears de fragments de mtDNA al genoma de Podarcis
lilfordi

Antecedents

La transferència de fragments mitocondrials de DNA (mtDNA) al genoma nuclear es
coneix des de fa temps en nombroses espècies i foren designats com a mtDNA nuclear
(numt) (López et al., 1994). La mida del numt és variable com també el tipus de seqüència
del mtDNA (Zhang & Hewitt, 1996). La distribució cromosòmica del numt també varia, en
general, se’n solen trobar còpies senzilles disperses pel genoma (Blanchard & Schmidt,
1995; Zischler, 2000); encara que en alguns casos, com en moixos, s’han trobat repeticions
en tàndem d’un locus (López et al., 1994).

La utilització de la PCR per estudiar mtDNA sense una prèvia purificació, ha conduït a
amplificacions accidentals de pseudogens mitocondrials nuclears (numts) (López et al.,
1994) sobretot en el cas d’emprar encebadors universals (Kocher et al., 1989). Si les
espècies tenen regions nuclears paràlogues a la regió del mtDNA d’interès, els encebadors
de la PCR possiblement hibridaran tant amb els numts com amb les seqüències
mitocondrials (Collura & Stewart, 1995; Zhang & Hewitt, 1996). La presència de numts, si
no és detectada, pot produir filogènies genètiques robustes, ben suportades però
incorrectes (Sorenson & Quinn, 1998). A més, les diferències entre l’evolució molecular
mitocondrial i nuclear (Bensasson et al., 2001) complica encara més les anàlisis de
filogènia.

S’ha observat en diverses espècies de lacèrtids (incloses les espècies de Podarcis)
l’existència de pseudogens nuclears (numts) (Harris et al., 2005; Pinho et al., 2006; Podnar
et al., 2007). Podnar et al., (2007) varen aconseguir la seqüència completa del numt de
P. sicula, amb una longitud de 7.637 bp. La seqüència comença amb 5 pb derivats del
gen del tRNALys seguit pel gen de la subunitat 8 de l’ATP sintetasa (atp8) i abarca fins al
gen del tRNAPro. Aquest fragment inclou fragments homòlegs de vuit gens complets
codificants de proteïnes i vuit gens complets de tRNA; a la Figura 4 de la introducció es
pot veure un esquema del fragment sencer.

Harris i Arnold (1999) varen publicar una filogènia de Podarcis que contenia una mescla
de seqüències de mtDNA i de seqüències numt del fragment corresponent a la cytb.
Aquest error s’ha corregit posteriorment (Harris et al., 2005). No només s’han trobat numts
corresponents a cytb, sinó que hi ha evidències de l’existència d’aquests a Podarcis
hispanica, en altres fragments com la nd4 (Pinho et al., 2006).

A l’estudi que hem dut a terme, hem detectat la possible presència de numts en algunes
poblacions de Podarcis lilfordi. Algunes de les seqüències emprades a Terrasa et al.
(2004) possiblement serien còpies nuclears del fragment cytb del mtDNA.

L’objectiu d’aquest treball en curs és establir i diferenciar les seqüències del fragment
del gen citocrom b nuclear i mitocondrial, intentar elongar el numt per determinar el seu
abast, determinar les poblacions que tenen numts i establir tant el possible origen del
fragment com la seva relació filogenètica amb l’homòleg mitocondrial.
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Taula 1.- Encebadors emprats.

Materials i mètodes

Mostres

Les mostres emprades són individus de Podarcis de les illes Balears, que varien en funció
de les anàlisis. La clonació s’ha fet a partir d’individus de l’arxipèlag de Cabrera
(concretament de na Foradada). Per a la filogènia hem emprat entre un i dos individus
de 15 poblacions de l’arxipèlag de Cabrera (17 individus), 4 poblacions de Mallorca, 5
poblacions de Menorca i 5 de les illes Pitiüses; també s’han emprat 1 individu de P. sicula
(Menorca) i 3 individus de P. tiliguerta (Sardenya). Per a l’anàlisi filogenètica hem inclòs
les següents seqüències del genbank: P. sicula (AY185095), P. sicula-numt (DQ001033 i
DQ001034), P. muralis (DQ001025 I DQ001027), P.atrata (AY234160), P. hispanica
(AY234154) i P. vaucheri (AY234156).

Aïllament del DNA i seqüenciació

Per extreure el DNA a partir d’un fragment de cua, s’han emprat dos tipus de protocol.
Un d’ells per extreure el DNA genòmic total i l’altre, per extreure el mtDNA purificat. Pel
DNA genòmic total hem seguit els protocols d’extracció estàndard de fenol-cloroform
amb algunes modificacions (González et al., 1996). Per a la purificació del mtDNA hem
emprat el kit comercial «Wizard® Plus Minipreps DNA Purification System(a)». Ambdós
mètodes es descriuen detalladament a l’apartat 2 de materials i mètodes (pp 57).

Amplificacions de PCR, clonació, i seqüenciació

Les amplificacions de PCR dels fragments del gen citocrom b es feren en un volum de
25-ì l, les reaccions de les quals contenien: tampó de PCR amb 1.5 mM MgCl2, una
concentració de 0.2mM per cada dNTP, una concentració de 0.4 ì M per cada
encebador de PCR, i 0.5 U de Taq polymerase (Amersham). Les condicions de reacció
inclouen una desnaturalització inicial de 5 minuts a 95°C, 35 cicles de 60 s a 94°C, 60 s a
una temperatura d’annealing de 60º, 60 s a 72°C, i una extensió final de 5 min a 72°C. A
totes les amplificacions de PCR es varen incloure controls de PCR negatius.

Hem emprat dos parells diferents d’encebadors, els L14841 i H15149 que ens dónen un
fragment de 306 pb (Kocher et al., 1989) i els L14724 i H15175, de 450 pb (Palumbi, 1996);
ambdós amplifiquen aproximadament la mateixa zona; les seqüències d’aquests
encebadors es mostren a la Taula 1. Les mostres de la PCR per a ambdós fragments han
estat: (1) DNA genòmic total i (2) DNA mitocondrial purificat. L’objectiu és intentar saber

rodabecnE rodabecnE rodabecnE rodabecnE rodabecnE aicnèüqeS aicnèüqeS aicnèüqeS aicnèüqeS aicnèüqeS aicnèrefeR aicnèrefeR aicnèrefeR aicnèrefeR aicnèrefeR
bmorcotic

42741L GTTGCYACAARAAGTTCAGT-'5
)6991(,ibmulaP

57151H ACTCCTGTTTATAGTAAGACTCCC'-5
14841L AAAGTAGTACGACTCTACAACCTACCTTCGAAAAA-'5

rehcoK .late )9891(,
94151H ACTCCTGTTTATAGTAAGACTCCCCGACGTCAAA-'5

-a3L tmun TCGTATTCGGATTATCACTAGGCTT-'5
randoP( .late )7002,

snoicacifidombmatm-b3L TTGTATCCGGATTATCACTAGGTTT-'5
3H CCTGTTGGTCATCTTGTGGGTAAATAATA-'5
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si els fragments amplificats amb cada un del conjunt d’encebadors pertanyen al
genoma nuclear o són mitocondrials.

Les amplificacions realitzades amb la PCR emprant els encebadors de Kocher et al.,
(1989) a partir del DNA genòmic total donen seqüències amb posicions nucleotídiques
ambigües; per tal de comprovar si el motiu d’aquestes ambigüitats és la presència de
dues o més seqüències es realitza la clonació del producte de la PCR.

S’empra el Kit CloneJETTMPCR Cloning (FERMENTAS) i les cèl·lules competents One Shot®
TOP10F (INVITROGEN C3030-03). A partir del fragment cytb1 amplificat amb els
encebadors indicats per Kocher et al., (1989) se segueix el protocol següent:

o S’eliminen els extrems poliA3’ generats per la Taq polimerasa amb l’enzim DNA-blinting
durant 5 min a 70ºC. S’atura la reacció amb gel.

· Es lliga el producte de PCR al vector de clonatge pJET emprant la ligasa DNA T4 durant
30 min a 22ºC.

o Amb els vectors de clonatge, cada un dels quals contenen una seqüència diferent, es
realitza la transformació a les cèl·lules d’E. Coli competents seguint el protocol i les
indicacions del fabricant.

o Es provoca la inserció del plasmidi per xoc tèrmic, incubant 30 minuts en gel, a
continuació 30 segons a 42ºC i immediatament es torna a posar 2 minuts més en gel.

o S’afegeix el medi SOC i s’incuba 50 minuts a 37ºC en agitació.

o El vector de clonatge pJET inclou un gen que codifica per una endonucleasa de
restricció letal per E. coli; d’altra banda, la inserció del fragment producte de PCR dins
aquest vector provoca la ruptura d’aquest gen letal; d’aquesta manera ens
asseguràvem que les colònies de E. coli que creixeran estaran transformades.

o Per obtenir les colònies de cada un dels bacteris se sembren en plaques d’agar LB
que contenen ampicilina, per evitar contaminacions (les cèl·lules competents que
empram hi són resistents). Cada tub se sembra en dues plaques LB distintes i en quantitats
diferents (ex. 120ml a una i 30ml a una altra) per tal d’obtenir densitats de colònies
diferents. S’incuben a 37ºC durant 24 hores.

o Es varen tornar a suspendre 12 colònies de cada una de les plaques en 50 ìl d’aigua
miliQ, s’incuben a 95ºC per rompre les membranes i se centrifuga. El sobrenedant
s’amplifica emprant els encebadors pJET 1 F i pJET 1 F inclosos en el Kit de clonació,
amb les següents condicions 95°C, 3 min; 94°C, 30 s, 60°C, 30 s, 72°C 1 min; 25 cicles.

A partir dels productes de les distintes PCR s’han seqüenciat les dues cadenes, la L i la H,
en un seqüenciador automàtic ABI 3130 emprant un kit de seqüenciació cíclic de
terminadors (Applied Biosystems Inc., Palo Alto, CA, USA). Les seqüències s’han alineat i
processat amb BioEdit version 7.0.5.2 (Hall, 1999).
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Figura 1.- Cromatogrames obtinguts en la
seqüenciació emprant els encebadors de
Kocher et al., (1989) i Palumbi (1996), dalt i
baix respectivament.

Anàlisis filogenètiques

La determinacíó del nombre, tipus, diferències i substitució nucleotídica s’ha estimat
amb el paquet MEGA ver.4 (Kumar et al., 2004). S’ha seleccionat el model de substitució
nucleotídica que millor s’adequava a les seqüències emprades. El criteri de contrast
d’hipòtesi emprat és l’Hierarchichal Likelihood Ratio Test (hLRT). El programa utilitzat per
a la implementació ha estat el MrModeltest 2.2, (Nylander, 2004), que calcula el millor
model evolutiu d’entre 24. Per a la inferència filogenètica hem emprat l’anàlisi bayesiana
realitzada amb el programa MrBayes v. 3.1.2. S’executen simultàniament dues anàlisis,
cada una de les quals amb quatre Cadenes de Markov i Monte Carlo (MCMC) paral·leles
per 1.5-2.6x106 generacions; els arbres inicials són diferents per cada anàlisi. Es guarda un
arbre cada 100 generacions i cada 1000 es calcula el valor de l’standard deviation of
split sequences. Els arbres obtinguts i guardats abans d’arribar a la convergència es
descarten com a Burn-in (Huelsenbeck & Bollback, 2001). Els resultats d’ambdues anàlisis
es comparen i combinen per tal de proporcionar l’estimació de les probabilitats
posteriors i l’arbre consens. Per al suport de les hipòtesis filogenètiques a la inferència
bayesiana s’empren les probabilitats posteriors.

Elongació del fragment

Una vegada obtinguda, mitjançant la clonació, la seqüència sense ambigüitats, per a
l’elongació del fragment hem procedit a dissenyar un joc d’encebadors específics, tant
del numt com del mtDNA de P. lilfordi a partir dels emprats per Podnar et al., (2007). Tant
les seqüències del numt com les del mtDNA de P. lilfordi s’amplificaren emprant la
combinació d’encebadors L3a per al numt i L3b per al mt, ambdós amb l’H3.

Resultats

A partir del DNA genòmic total d’un mateix
individu s’obtenia, en alguns casos, seqüències
distintes segons el conjunt d’encebadors emprats.
Els cromatogrames de cada cas es mostren a la
Figura 1. Els obtinguts a partir de les PCR
amplificades amb els encebadors universals de
Kocher et al. (1989) presenten, en alguns casos,
posicions ambigües, no així en les amplificacions
fetes amb els encebadors de Palumbi (1996).

A partir d’aquests resultats podem suposar que
la seqüència amplificada pels encebadors de
Kocher et al. (1989) amplifica tant la còpia
mitocondrial com la nuclear i, en canvi, la
seqüència amplificada amb els encebadors de
Palumbi (1996) corresponen a la còpia
mitocondrial.

De la clonació i seqüenciació de la mostra Fo1 s’han obtingut dos tipus de seqüència de
306 pb amb 31 llocs variables (Pi=0.101), 29 transicions i 2 transversions i no s’hi han
observats índels. Les posicions variables entre els dos tipus de seqüències de Fo1 es mostren



Resultats

135

a la Taula 2. Una de les seqüències
és idèntica a l’amplificada amb
els encebadors de Palumbi (1996)
i per tant suposam que correspon
a la còpia mitocondrial (Fo1-mt),
mentre que l’altra corespondria a
la còpia nuclear (Fo1-numt)

Tal com s’ha observat en altres ca-
sos de comparació entre les
seqüències del numt i les mtDNA
(Taula 3) observam que: i) una
proporció inferior, en el numt, de
guanina en tercera posició
(Bensasson et al., 2001); ii) en el mtDNA, la presència de transicions és superior a la de
transversions respecte al numt i iii) també hem trobat un codó de parada en la seqüència
del numt.

Les taxes de substitució, en el numt, no estan en funció de la posició del codó i, en
conseqüència, es poden generar codons de parada (Zhang & Hewitt, 1996; Bensasson
et al., 2001; Lu et al., 2002). Hem de tenir en compte que la taxa d’evolució dels numts és
de 5 a 10 vegades inferior als corresponents fragments mitocondrials (Zischler et al., 1995;
Lu et al., 2002).

Hem ampliat l’estudi en nombre de mostres (Taula 4) i hem detectat còpies nuclears en
les poblacions de P. lilfordi de l’Arxipèlag de Cabrera i en les de Mallorca; per contra, no
s’han pogut detectar numts en les poblacions de Menorca ni en l’espècie P. pityusensis,
aquest fet també ocorr en el cas de P. sicula en la qual es detecten numts només en
algunes poblacions (Podnar et al., 2007).

La distància nucleotídica entre el numt i el mtDNA corresponent de les mateixes mostres
és de 8,5%-10,7%, inferior a la trobada per Podnar et al. (2007) en el cas de P. sicula i el
seu numt (14.1%-15.8%), aproximadament del mateix ordre que la distància entre el
mtDNA de P. lilfordi i P. pityusensis (8,9%-12,1%); tenint en compte que la taxa de canvi és
més lenta en el genoma nuclear es pot suposar que el temps de divergència entre numt
i mtDNA és anterior que el temps de separació entre les dues espècies de Podarcis.
Dóna suport a aquest fet també el que la diferència nucleotídica entre el numt de P.
lilfordi i el mtDNA de P. pityusensis és de 8,5%-13,9%.

L’arbre de les anàlisis bayesianes (Figura 2) indica clades ben suportats, sobre tot a les
mostres de Podarcis balears, pel que fa als nodes principals. S’ha format un gran clade
(A) que està format per tots els haplotips, nuclears i mitocondrials, de les sargantanes
balears, que queden agrupades totes elles en el subclade A1; al subclade A2 hi trobam
els haplotips, mtDNA i numt, de P. tiliguerta. El clade (B) inclou els haplotips nuclears de
P. sicula i els mtDNA de P. muralis i també les Podarcis del compex hispanica (P. atrata,
P. hispanica i P. vaucheri), mentre que els haplotips mitocondrials de P. sicula estan,
juntament amb P. melisellensis, al clade C. Destacam que, en concordança amb Podnar
et al. (2007), el numt de P. sicula té menys diferència nucleotídica amb el mtDNA de P.

        11 1111111111 1122222222 3
 123445800 1122344567 7924556677 0
3942284428 4709278654 7929581739 0

Fo1-mt1  TCTTTATCTT TGTTGTTTCC CGTTTACTGA G
Fo1-numt1  CTCCCCCTCC CACCACCCTT TACCCCTCAT A

Taula 2.- Posicions variables entre el numt i el mtDNA de Fo1

)U(T )U(T )U(T )U(T )U(T CCCCC AAAAA GGGGG 3T3T3T3T3T 3C3C3C3C3C 3A3A3A3A3A 3G3G3G3G3G
tm-1oF 3,43 5,52 2,52 0,51 4,13 4,23 4,23 9,3

tmun-1oF 0,13 7,92 8,52 4,31 5,22 1,44 3,33 0,0

Taula 3. Composició nucleotídica total i en tercera posició del
numt i del mtDNA de Fo1
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32222222222111111111111111
0776655432097765443322110088544321
09371859528974568752907482414822493

5oF GAGTCATTGTTGCCCTTTAGTTGTTTCCTATTTCT
1oP .......C.A......................C..
2lP .......C.AC.....................C..
5lP .........A.........................
5oC .......C.A......................C..
1jE .........A.........................
1pC C......C.A........GA.......T....C..
1fC C......C.A........GA.......T....C..

1M C......C.A........GA.......T....C..
4M .......C.A......................C..

1tE A......C.A.........A............C..
1cE C......C.A........GA.......T....C..

4X A......C.A.........A............C..
1fE A......C.A.........A............C..

4I C......C.A........GA.......T....C..
4lF C......C.A........GA.......T....C..

2B C......C.A........GA.......T....C..
tmun-3oF aTACTCCC.C.ATTTCCC.ACCACCCT.cCCCCTC
tmun-1oP atACTCCC.C..TTTCCCGACcACCCTTCCCCCTC
tmun-2lP ATACTCCC.C.ATTTCCC.ACCACCCT.CCCCCTC
tmun-5lP ATACTCCC.C..TTTCCC.ACCACCCT.CCCCCT.
tmun-5oC ATACTCCC.C..TTTCCC.ACCACCCT.CCCCCTC
tmun-1jE ATACTCCC.C.ATTTCCC.ACCACCCT.CCCCCTC
tmun-1pC ATACTCCC.C..TTTCCC.ACCACCCT.CCCCCTC
tmun-1fC ATACTCCC.C..TTTCCc.ACCACCCT.CCCCCTC

tmun-1M ATACTCCC.C..TTTCCC.ACCACCCT.CCCCCTC
tmun-4M ATACTCCCAC..TTTCCC.ACCACCCT.CCCCCTC

tmun-1tE ATACTCCC.C.ATTTCCC.ACCACCCT.CCCCCTC
tmun-1cE atactccC.c.aTTtcccaAccaccctcccccCtc

tmun-4X ATactCcC.c.ATTTCCC.ACCaCCcT.cCCcCTc
tmun-1fE ATACTCCC.C.ATTTCCC.ACCACCCT.CCCCCTc

tmun-4I ATACTCCC.C..TTTCCC.ACCACCCTcCCCCCTc
tmun-4lF aTaCTCCC.c..TTTCCCaACCACCcTccCCCCtc

tmun-2B aTACTCCC.C..TTTCcC.ACCACCcTccCCcCTc

Taula 4. Posicions polimòrfiques detectades en algunes
poblacions de P. lilfordi. (1 correspon a la posició 1415
de la seqüència d’Anderson et al., (1982)

muralis que amb el mtDNA de P. sicula.

Per tant, observam que independentment de l’origen de la seqüència, nuclear o
mitocondrial, totes les Podarcis de les Balears són monofilètiques respecte a la resta
d’haplotips; a diferència del que s’ha trobat en els haplotips nuclears i mitocondrial de
P. sicula (Podnar et al., 2007), en els quals el mtDNA és parafilètic respecte al numt de la
mateixa espècie. L’origen del numt de P. tiliguerta també és monofilètic amb el mtDNA,
en aquest arbre.

El subclade A1, que inclou el conjunt d’haplotips de les sargantanes balears, a la vegada
està format per tres grups; un d’ells agrupa tots els haplotips mitocondrials de P. lilfordi;
un altre els de P. pitiusensis i el tercer, tots els nuclears. Per tant podem afirmar que el
numt de P. lilfordi és monofilètic. Aquest fet podria indicar una única migració del mtDNA
cap al nucli, i que va succeir després de la separació del tronc de Podarcis de les Balears
de la resta de Podarcis mediterrànies. Es podria suposar també que aquesta migració
va ocórrer abans de la separació de P. lilfordi i P. pityusensis, o en qualsevol cas, molt a
l’inici d’aquesta separació. Malgrat tot, per poder refermar aquesta suposició s’haurien
de fer anàlisis suplementàries.

En conclusió, els resultats duts a terme fins aquest moment indiquen presència nuclear
de DNA homòleg mitocondrial (numt) en les poblacions de l’arxipèlag de Cabrera i en
les dels illots de Mallorca; per contra, no s’han detectat numts ni en les poblacions de
Menorca ni en les poblacions analitzades de P. pityusensis. Pel que fa a la relació
filogenètica del numt i del mtDNA, és necessari realitzar l’elongació del fragment nu-
clear.
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Figura 2. Filogènia bayesiana del numt i del mtDNA d’algunes Podarcis
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Les investigacions dels naturalistes alemanys fetes a principis del segle XX, a les poblacions
balears del gènere Podarcis, han estat el punt de partida per a aquest treball. A partir
d’aquestes s’ha intentat recollir totes les informacions existents sobre les dues espècies
d’aquest gènere, bàsicament les referents a variabilitat genètica i a diferenciació
poblacional. Hem analitzat –i en presentam els resultats– el mtDNA de gairebé totes les
poblacions de Podarcis lilfordi, i també algunes poblacions de P. pityusensis, a partir
del qual s’ha intentat esbrinar l’estructura genètica que presenta aquesta espècie
endèmica de les illes Balears orientals (illes Gimnèsiques), i l’hem comparada amb la
seva espècie germana, també endèmica, de les illes Pitiüses. A partir d’aquests resultats
s’ha pogut conèixer la variabilitat genètica existent en cada una de les poblacions i en
la totalitat de l’espècie, i també establir-ne les relacions intraspecífiques. Hem de tenir
en compte que les dades disponibles a l’inici del treball eren bàsicament morfològiques
i només puntualment algunes dades genètiques basades en les anàlisis enzimàtiques
fetes en l’àmbit electroforètic.

Aportam un estudi de DNA mitocondrial a partir del qual hem inferit la filogènia d’aquesta
espècie i, de forma conjunta amb altres dades existents, referents a la història
biogeogràfica del conjunt insular, s’ha pogut obtenir la història filogeogràfica de l’espècie,
és a dir, com han pogut esser els processos de dispersió de les sargantanes i els processos
evolutius pels quals s’ha arribat al nivell d’estructuració i diferenciació actual i, a més,
donar a conèixer, de manera indirecta, alguns possibles successos ocorreguts durant els
darrers períodes geològics.

Les particularitats d’evolució que hem detectat a la sargantana de les Balears ens han
permès testar mètodes bayesians, actualment en procés de discussió i provar dins el
camp evolutiu, amb la finalitat d’obtenir resultats que ens permetin valorar la capacitat
de discriminació d’aquests mètodes.

Amb l’aportació de l’estudi demogràfic i ecològic també s’ha pogut conèixer, de ma-
nera exhaustiva, quin és l’estat de conservació en tota l’àrea de distribució de l’espècie
i, en particular, de cada una de les poblacions. L’estat de les poblacions de la sarganta-
na de les illes Balears ens ofereix, també, una gran oportunitat per detectar els factors
que tenen més influència en la seva capacitat de supervivència: densitat de població,
superfície de l’illa, pressió i detecció dels depredadors, pressió humana, etc., com també
les millors estratègies d’actuació per a la seva conservació.

En general s’ha obtingut una visió en profunditat, des del punt de vista genètic, de
l’espècie P. lilfordi i ha estat possible la seva comparació amb algunes altres espècies de
Podarcis que habiten la Mediterrània, en especial P. pityusensis, l’estructura genètica de
les quals encara no és ben coneguda en aquest moment.

5.1 Variabilitat genètica de P. lilfordi i P. pityusensis
Els índexs de varibilitat genètica (Pi, NPS, dH, k,) que hem trobat tant a P. lilfordi com a P.
pityusensis són inferiors als trobats en altres espècies de Podarcis insulars de la Mediterrània,
com per exemple a P. tiliguerta (Harris et al., 2005); per contra, s’observa que són
semblants als de Podarcis continentals, com P. bocagei, P. carbonelli i P. vaucheri (Pinho
et al., 2007b) i als índexs de varibilitat de la també continental P. melisellensis (Podnar
et al., 2004).
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Comparant la variabilitat de les dues espècies de sargantanes balears, trobam que P.
lilfordi té un índex de diversitat nucleotídica bastant més elevat que el de P. pityusensis
en tots els gens estudiats. El mateix passa amb tots els altres índexs indicatius de variabilitat.
Pel que fa a la variabilitat intraespecífica, es pot observar que el conjunt de poblacions
més variables correspon a les poblacions de Mallorca i les de Cabrera. Els índexs de les
poblacions de Menorca estan molt per davall de la resta de grups de poblacions de P.
lilfordi i són aproximadament del mateix ordre que les trobades en l’espècie P. pityusensis.

En l’estudi de densitat de població s’ha trobat que la variabilitat genètica augmenta a
mesura que augmenta la mida de la població (Pérez-Mellado et al., 2008); per tant, les
poblacions dels illots petits presenten una baixa variabilitat genètica, probablement com
a conseqüència de posibles colls de botella, o bé són reflex d’un procés d’efecte fun-
dador (colonització transmarina) en el moment de la regressió marina que ha permès
l’aflorament de l’illot en qüestió.

Els diferents nivells de diversitat entre les dues espècies podria ser explicat per diversos
factors. També es podria suposar que la baixa variabilitat de P. pityusensis i de P. lilfordi
de Menorca respecte de la resta de P. lilfordi podria ser deguda a diversos factors com
ara, presència d’una anterior població de Mallorca molt subestructurada, diferències
en la topografia dels illots, diversitat en la variabilitat de l’hàbitat, diferent història
geològica, entre d’altres.

En qualsevol cas, aquesta primera aproximació, en el cas de P. pityusensis, s’ha realitzat
emprant només les poblacions des Freu de Formentera, i és necessari completar el
coneixement de l’estructura genètica de P. pityusensis en futures investigacions.

5.2 Temps de divergència

Un dels aspectes interessants del nostre treball és poder establir d’una manera precisa el
temps de divergència entre les diferents poblacions. Discutirem alguns dels aspectes
més importants.

5.2.1Datació dels nodes

Una de les aproximacions dutes a terme ha estat la datació dels nodes obtinguts en els
arbres filogenètics emprant l’anàlisi bayesiana. La utilització dels mètodes bayesians en
l’estimació de taxes de mutació i dates de divergència pot tenir avantatges i
desavantatges. Diversos factors ens poden conduir a la sobreestimació de la taxa de
mutació i del temps de divergència, sobretot, en els casos en què les dades de seqüències
emprades provenen de gens amb evolució lenta i els tàxons són de recent divergència.
Per tant, és necessari reevaluar i comprovar les fortaleses d’aquests mètodes, tant a
través de simulacions, com emprant consistències, amb informació externa, de les
estimacions del temps de divergència (Kishino et al., 2001; Emerson, 2007).

Amb les dades de seqüències de mtDNA procedents de sargantanes de les illes Balears,
tenim una excel·lent oportunitat per realitzar aquesta avaluació. Per tant, a partir de 30
tàxons intergrupals, que tenen un antecessor comú datat amb certesa fa entre 5 i 6 Ma,
i emprant seqüències tant d’evolució ràpida com lenta, intentam avaluar el mètode
bayesià per datar el temps de divergència. En concordança amb el que hem indicat,
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i tenint en compte els postulats dels autors esmentats recentment, hem detectat les
evidències següents:

1) Les taxes de substitució estan considerablement subestimades i, en consequència, el
temps de la divergència sobreestimat, particularment quan s’utilitzen seqüències cur-
tes d’evolució lenta.

2) Es demostra que es necessiten més de 1.250 pb en el cas de gens molt variables (com
nd i Cytb) amb les dades particionades, per poder obtenir estimacions del temps dels
nodes raonables, en cas d’emprar les anàlisis de taxa variable (rate-drift); en canvi,
les anàlisis que suposen l’assumpció del model de rellotge-estricte, han permès datar
amb més exactitud, fins i tot emprant un menor nombre de parells de bases.

3) Hem obtingut resultats més ajustats amb les dades que tenen més llocs variables, per
exemple amb la tercera posició del codó del cytb, amb la seqüència del gen nd
particionat, o amb el cytb particionat.  Encara que Thorne & Kishino (2002) varen de-
mostrar que l’assumpció de taxes constants funcionen millor amb les simulacions que
empren dades de tipus multigen. De la mateixa manera, nosaltres també hem obtingut
resultats ajustats amb les anàlisis basades en el fragment complet –amb tots els gens–
no particionat.

També vàrem considerar si l’estimació de la data, esbiaixada per al conjunt de dades
que contenen menys llocs variables, era deguda al menor rendiment dels nodes interns
més recents. En aquest cas, es poden diferenciar bé els llinatges filials dels nodes més
antics, mentre que en els nodes més joves podrien tenir seqüències quasi idèntiques i,
d’aquesta manera, impedir, al mètode, estimar el temps del node més recent. A fi de
provar un biaix temporal, es calcularen les correlacions de rang entre les edats del node
(estimades per l’anàlisi de multipartició), i les desviacions de les edats del node existents
entre les estimacions de multipartició i partició senzilla. Per a la majoria de particions
simples conservatives s’obtingueren resultats alts i positius, cosa que contradiu el que
s’ha dit anteriorment (els temps dels nodes més antics se sobreestimen més que els temps
dels nodes més joves). Una altra manera d‘observar aquest efecte és provar la correlació
entre el nombre de llocs variables i les dates estimades per a un node particular (per
cada una de les particions senzilles). Aquesta anàlisi va revelar associacions fortament
negatives, tant per a les estimacions dels nodes més antics, com per als nodes interns
més recents. Això, també suggereix que, quan la divergència de la seqüència és baixa,
la sobreestimació de les edats del node ocorr tant en els nodes antics com en els joves.

5.2.2 P. lilfordi versus P. pityusensis

Per calcular el temps de divergència entre les dues espècies balears de sargantanes
es parteix de la coneguda i comprovada data de separació entre els dos grans grups
d’illes, illes Gimnèsiques i illes Pitiüses. El final de la crisi Messiniana (fa entre 5,96-5,33
Ma), moment en el qual es va obrir l’estret de Gibraltar, provocà el rebliment ràpid de
la conca Mediterrània. Hi ha, per tant fortes evidències per pensar que el temps de
divergència entre P.lilfordi i P. pityusensis seria la data final d’aquesta crisi, fa 5,33 Ma:

a) Els estudis fets en altres espècies de vertebrats de les illes Balears han permès, també,
situar la separació d’espècies en aquest període. Actualment és difícil realitzar
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comparacions amb altres vertebrats a causa de l’extinció de la fauna prehumana
de les illes, de la qual només viuen actualment les sargantanes i el ferreret (Alytes),
però en el cas d’aquest darrer, el procés d’especiació està provat que començà a
partir d’aquest mateix moment (Arntzen & García-París, 1995; Arntzen & García-París,
1997). En el registre fòssil podem trobar dades del fet que el procés d’especiació de
l’espècie extingida Myotragus balearicus començà també en aquest període
(Lalueza-Fox et al., 2000). Un altre fet que també dóna suport a l’efecte de la separació
dels dos grups d’illes és el fet que la fauna plistocènica terrestre de les Gimnèsiques
és molt diferent a la de les Pitiüses. Com per exemple, el cas de Testudo gymnesicus,
tortuga gegant trobada a Menorca i de la qual no s’han descobert restes a les altres
illes; o el cas dels micromamífers documentats al registre fòssil de illes Gimnèsiques,
com ara els lirons, Hypnomys mahonensis, a Menorca i Hypnomys morphaeus, a Ma-
llorca, també és el cas de la musaranya, Nesiotites hidalgo, les quals no s’han trobat
a les illes occidentals (Cuerda, 1989).

b) En aquesta mateixa data, fa 5,33 Ma, varen ocórrer molts d’altres processos
cladogènics a la Mediterrània, (vegeu Veith et al., 2003), entre els quals podem des-
tacar la formació del clade de P. taurica (Poulakakis et al., 2005a), del de  P. gaigae
(a l’illa d’Skiros) i del de P. melisellensis (Croàcia) (Poulakakis et al., 2005b).

c) La data és coincident amb les estimacions fetes per altres autors sobre P. lilfordi i P.
pityusensis (Arnold et al., 2007).

d) Per donar suport a aquest fet i amb el supòsit d’una taxa homogènia del rellotge
molecular del cytb de 2% per milió d’any (Carranza et al., 2000), la divergència
nucleotídica 9,7±1.9% que hem obtingut entre P. lilfordi i P. pityusensis correspon a un
temps de divergència de 4,95±0.95 Ma, marge que inclou la data de 5,33 Ma.

e) D’altra banda, emprant el model de distància de Tamura-3-paràmetres, la
divergència mitjana de seqüències ente P. lilfordi i P. pityusensis, pel cytb, va pre-
sentar un valor de 0,1093, la corresponent p-distància 0,08546, que considerant els
5,3 Ma de separació entre les espècies correspon a una taxa de divergència entre
els llinatges de 2,05% milió d’anys (1,6% basat en divergència no corregida). Aquest
valor per a la taxa de divergència del gen cytb està en concordança amb la taxa
de divergència detectada en altres espècies de llangardaixos (Brown & Pestano,
1998; Malhotra & Thorpe, 2000; Pestano et al., 2003). A més, la taxa d’evolució resultant,
mesurada als gens de les subunitats nd1 i nd2, en el cas de considerar una data de
divergència de 5,3 Ma està en consonància amb la taxa calibrada per a aquest gen
en altres grups de rèptils i amfibis (Macey et al., 1998; Weisrock et al., 2001).

5.2.3 P. lilfordi

A l’estudi de la filogeografia de P. lilfordi es fa una aproximació a la datació filogenètica
intergrupal calculant-la d’una manera global  i aproximada a partir de la fórmula de Nei
(1987) (fórmula 10.22), per tal de situar els moments més importants de la divergència
dels quatre grans grups de xarxes haplotípiques obtingudes (Menorca, illes de l’oest i els
dos grups de Cabrera i resta de Mallorca). Simultàniament, s’ha fet una datació amb
més profunditat dels grans grups i dels altres moments cladogènics, emprant mètodes
més precisos que permeten variar la taxa de canvi per cada llinatge dins d’una mateixa
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filogènia (anàlisi bayesiana) (Thorne et al., 1998; Sanderson, 2002). L’estratègia d’emprar
diferents metodologies per a la datació ha estat utilitzada per altres autors, com per
exemple Poulakakis et al. (2005a) i Poulakakis et al. (2005b). Comparant la datació
obtinguda mitjançant ambdós mètodes podem observar, que en el cas de la separació
de les poblacions de Menorca, la data és totalment coincident; en canvi, en el cas de
la separació de les illes de l’oest de Mallorca (Dragonera, Malgrats i Toro), hi ha una
diferència de 0.2-0.3 Ma. Aquest darrer fet és possiblement degut a la poca variabilitat
que presenten aquestes darreres poblacions i a la utilització de només dues seqüències
(dos mitotips) en el cas de la datació bayesiana. Per als nodes més interns també s’obté
una datació lleugerament més recent en el cas d’emprar la formula de Nei. En qualsevol
cas, aquest fet s’ha tengut en compte, a l’hora de presentar les distintes hipòtesis de
cladogènesi entre els diferents grups.

5.3 Relacions filogenètiques i filogeogràfiques

Les relacions filogenètiques i la clasificació dins el gènere Podarcis són dificils d’establir,
atèsa la gran variabilitat intraespecífica i la reduïda variabilitat interespecífica. Les
espècies que han seguit una especiació al·lopàtrica solen tenir patrons filogenètics
clars, com ara P. taurica i P. melisellensis  (Poulakakis et al., 2005b). En canvi, presenten
filogènies parafíliques les espècies que viuen en un gran nombre d’illes, o en una de
gran extensió de territori com P. tiliguerta (Vasconcelos et al., 2006), o les que són
espècies continentals i viuen simpàtricament amb altres espècies, com per exemple
P.hispànica (Harris & Sa-Sousa, 2002) i P.erhardii (Poulakakis et al., 2003).

Els treballs previs sobre Podarcis situen les dues espècies endèmiques de les Balears (P.
lilfordi i P. pityusensis) en el grup de les illes de l’oest de la Mediterrània (Harris & Arnold,
1999; Oliverio et al., 2000; Arnold et al., 2007); en aquests treballs s’assumeix que l’origen
de les espècies balears és monofilètic.

Hem obtingut filogènies d’ambdues espècies P. lilfordi i P. pitiusensis i en cada una d’elles
ha resultat monofilètica, cada espècie forma una unitat robusta i ben suportada. La
condició monofilètica de les espècies no és una característica generalitzada en el gènere
Podarcis; trobam monofília tant en espècies al·lopàtriques illenques, per exemple P.
milensis, P. peloponesiaca, com a les espècies continentals, com és el cas de P. taurica,
P. sicula, P. melisellensis (Poulakakis et al., 2005b). En altres casos, algunes espècies són
considerades un complex d’espècies a causa de presentar parafília amb altres espècies
germanes, per exemple, P. hispanica respecte a P. bocagei i P. carbonelli; P. tiliguerta
repecte a P. waglerina, P. erhardii respecte a P. peloponesiaca (Harris & Sa-Sousa, 2002;
Poulakakis et al., 2005b; Pinho et al., 2006).

5.3.1Filogeografia de P. lilfordi

Comprendre el procés de colonització de les illes és una qüestió bàsica per entendre els
processos de diferenciació genètica, d’especiació i, en general, per entendre els
processos evolutius que fan possible la biodiversitat terrestre. S’han postulat diferents for-
mes de dispersió i de colonització a les illes: mitjançant connexions terrestres (land-bridges),
per colonització o dispersió transmarina (marine-rafting) i dispersió per salts (jump-
dispersal). A les illes oceàniques que no han estat mai connectades amb el continent,
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el procés de colonització se suposa que ha estat majoritàriament per colonització
transmarina (Brown & Pestano, 1998; Carranza et al., 2000; Juan et al., 2000; Brehm et al.,
2003b). D’altra banda, a les illes o fragments continentals el procés no és tan clar ni
evident; aquestes illes han estat connectades al continent (o entre elles) durant els
períodes glacials ocorreguts durant el Plistocè, quan es produïren unes connexions o
ponts terrestres entre elles. La separació d’aquestes illes del continent pot ser
conseqüència tant, de processos tectònics, com de la pujada del nivell de la mar durant
els períodes interglacials (Plistocè) que va aïllar les espècies, que abans estaven
connectades, de les congenèriques del continent (Whittaker & Fernández-Palacios, 2007).

En principi és possible que es donassin ambdós patrons en el cas de la colonització
reptiliana de la Mediterrània, connexions terrestres i dispersió transmarina en el moment
en què no hi havia connexions terrestres o aquestes eren difícils (Carranza et al., 2006). A
la Mediterrània, la gran existència i diversitat d’illes i terres continentals, fa que s’hagin
trobat un nombre considerable de patrons de dispersió dins el gènere Podarcis. En el cas
de les espècies que formen part del grup de les illes de l’oest i mediterrània central (P.
filfolensis, P.wagleriana, P. raffonei, P. tiliguerta), no hi ha una clara relació establerta, ni
tampoc patrons sòlids que expliquin la seva filogènia. Pel que fa a la parella P. filfolensis
- P. wagleriana tenen una baixa divergència remarcable al nivell de seqüències, el que
indica una separació molt recent de les dues espècies (Oliverio et al., 2000) o una
introgressió del mtDNA de P. filfolensis dins el de P. wagleriana (Podnar & Mayer, 2005).
Tant un com l’altre patró està d’acord amb el fet que l’arxipèlag maltès ha estat
connectat diverses vegades a l’illa de Sicília durant les regressions marines del Quaternari,
en concret, l’originada en el darrer període glacial (o Würm) (Podnar & Mayer, 2005).

El patró de distribució actual en el cas de P. sicula s’interpreta com una conseqüència
de diferents esdeveniments naturals, com ara la reducció a refugis glacials i les posteriors
expansions postglacials; però també com a resultat de múltiples introduccions humanes,
algunes d’elles ocorregudes en el període Neolític (Podnar et al., 2005).

El complex d’espècies que forma P. hispanica es va originar a la península Ibèrica i llavors
va invadir, en diverses tongades, el nord d’Africa. Els resultats de les anàlisis moleculars
indiquen que l’obertura de l’estret de Gibraltar no va ser l’única causa de la diferenciació
genètica de les poblacions de Podarcis del nord d’Àfrica de les corresponents a la pe-
nínsula Ibèrica, sinó que, suggereixen que després de la primera diferenciació creuaren
dues vegades l’estret, algun temps després de la seva formació, se suposa que
segurament per dispersions transmarines (Harris et al., 2002). L’espècie P. vaucheri va
tornar a creuar l’estret des del Nord d’Àfrica a la península Ibèrica ara fa aproximadament
2,8 Ma (Pinho et al., 2006).

La vicariança és la causa fonamental de la diferenciació de les espècies animals amb
baixa capacitat de dispersió a la zona de l’Egeu. P. taurica té una estructura genètica
molt diferenciada en diferents subgrups (Poulakakis et al., 2005a)

L’arxipèlag Balear, que correspon a un fragment continental aïllat, són el conjunt d’illes
més allunyades del continent de tota la Mediterrània, i no ha estat connectat amb
aquest des de la crisi messiniana. En canvi, les illes i illots que envolten les illes principals
es comporten respecte a aquestes com a illes continentals. En el poblament de
l’arxipèlag hi poden haver influït distints processos.
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Les inferències bayesianes realitzades a les poblacions de P. lilfordi donen suport a
l’existència de quatre grans clades, coincidents amb els quatre grups independents de
les xarxes haplotípiques de parsimònia. Dos d’ells són monofilètics i geogràficament aïllats
de la resta de poblacions. El primer està format únicament per totes les poblacions de
Menorca; el segon grup està format exclusivament per les poblacions de les illes de l’oest
de Mallorca (Dragonera, Malgrats, el Toro). Per contra, el tercer i quart grup presenten
una localització geogràfica menys clara.

El clade de Menorca, format per 16 illes està separat de tota la resta de poblacions de
Mallorca i Cabrera; és l’esdeveniment cladogenètic més antic dins de P. lilfordi. El
podem situar a final del Pliocè fa entre 2,6-2,8 Ma, segons la datació. Aquest període
coincideix amb el començament del Quaternari i fou significatiu a causa del refredament
global i del creixement de les plaques de gel a l’hemisferi nord (Webb III & Bartlein,
1992) i els seus efectes concomitants sobre els ecosistemes mundials (Stanley & Ruddiman,
1995). Molts d’estudis filogenètics han revelat esdeveniments cladogenètics en diverses
espècies d’arreu del món coincidents amb aquest període (vegeu Paulo et al., 2001;
Veith et al., 2003; Guo et al., 2005), entre aquests, els ocorreguts en la separació de
diversos grups actuals d’algunes sargantanes, per exemple en el cas de P. erhardii a
Grècia (Poulakakis et al., 2005b).

Hem considerat les hipòtesis alternatives que si aquest node fou originat per una dispersió
transmarina o per una colonització de les illes a través de connexions terrestres temporals
seguida d’una vicariança, quan es va elevar el nivell de la mar. Els nivells de la mar
eren en general més alts que els actuals, des del Pliocè mitjà i superior, i no pareix que
hagin baixat, durant aquesta època, suficientment per exposar els 70 m del canal entre
Mallorca i Menorca (Emig & Geistdoerfer, 2004). Això donaria suport a una primera fase
de dispersió transmarina i que els processos de refredament posteriors impediren
significativament l’intercanvi genètic posterior.

El grup format a causa de la cladogènesi de les poblacions de l’oest de Mallorca
(Dragonera, Malgrats i Toro) és lleugerament més recent que l’anterior, uns 2,3-2,0 Ma
aproximadament. Les estimes del node abarquen el límit Pliocè/Plistocè, i és coincident
amb el final de la glaciació Donau, fa devers 2,35 Ma (Gracia & Vicens, 1998). Aquest
període està caracteritzat per grans extincions de bivalves marins (Stanley & Ruddiman,
1995) possiblement pel canvi climàtic ocorregut al final del Pliocè, moment en què es va
passar d’un clima més càlid que l’actual a l’inici de la primera glaciació. A les illes Balears
va provocar l’extinció de Purpura gallica i Ostrea virleti, ambdues trobades en el registre
fòssil (Cuerda, 1989). És possible que el nivell de la mar fos més baix que el nivell actual
(Cuerda, 1989; Emig & Geistdoerfer, 2004), encara que com hem esmentat, no
suficientment baix per permetre la connexió de Mallorca amb Menorca, però sí per
permetre la connexió de Dragonera, Malgrats, el Toro amb Mallorca, i, fins i tot, d’aquesta
illa amb Cabrera. Aquest fet permet suggerir una dispersió continuada a través d’una
connexió terrestre entre Mallorca i Cabrera i, fins i tot, una possible recolonització de
Mallorca de l’est des de Cabrera amb el subsegüent aïllament a l’inici de l’interglacial.

L’absència de migració detectable entre el grup de Menorca i el grup de les illes de
l’oest indica una absència d’introgressió subsegüent entre ells, durant els posteriors
períodes glacials (Riss (200.000 anys) i Würm (25.000 anys)), en els quals la mar va baixar
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més de 100 metres i va unir totes les illes de Menorca, Cabrera i Mallorca en una gran
massa de terra (la gran Balear) (Gracia & Vicens, 1998).

Hi ha dues possibles explicacions de l’absència d’introgressió: (1) dispersió limitada per
les condicions mediambientals inhòspites a les connexions terrestres acabades de for-
mar; durant els darrers períodes glacials, probablement, als canals hi havia alts nivells
de salinitat, sobretot en els més profunds com entre Mallorca i Menorca (Ryan, 1976);
també hem de tenir en compte les baixes temperatures i (2) en el cas que les poblacions
entrassin en contacte, ho feren amb una introgressió despreciable, a causa de la
selecció en contra dels híbrids tal com s’ha trobat en altres zones de tensió (Phyllips et
al., 2004). Aquest darrer patró apareix en altres poblacions de sargantanes en les quals
s’hi ha observat un segon contacte (Brown et al., 2000; Gubitz et al., 2005).

Les poblacions de l’arxipèlag de Cabrera i nord i sud de Mallorca estan agrupades en
dos grans grups independents (xarxa III i IV) que coincideixen amb els dos clades ben
suportats de les anàlisis bayesianes (clades C i D). Els diferents haplotips mostren una
distribució geogràfica solapada. La xarxa IV inclou part de les subpoblacions de Ca-
brera gran, els illots adjacents i els illots del sud de l’arxipèlag. La xarxa III està formada
pels illots de Mallorca sud, pel Colomer, pels illots del nord de l’arxipèlag de Cabrera i
també per alguns haplotips de les subpoblacions de Cabrera. S’esperava que Cabre-
ra fos un grup monofilètic, tal com es veu a Menorca; en canvi, les subpoblacions de
Cabrera gran són parafílètiques.

Les datacions suggereixen que els esdeveniments cladogenètics que han causat la
separació d’aquests dos grups podrien estar datats ara fa 1,2 Ma, durant el Plistocè; en
concret, durant l’interglacial (calabrià o Emilià/Sicilià I) situat entre les glaciacions del
Donau (fa 2,35 Ma) i el Güntz (fa 0,65 Ma). Durant aquest interglacial s’han donat sovint
moviments eustàtics, i s’ha arribat algunes vegades a assolir els 100 metres per sobre els
nivells actuals (Cuerda, 1989; Emig & Geistdoerfer, 2004). En aquestes condicions moltes
de les illes i illots inclosos en aquests grups tenen una altura inferior als 100 metres (Pérez-
Mellado et al., 2008); per tant, bona part dels illots de l’arxipèlag de Cabrera i gairebé
tots els illots del sud de Mallorca serien terres submergides, només restarien alguns pics
aeris en els casos de les illes més altes (Cabrera gran, Conillera, Colomer, etc.). També hi
ha evidències del fet que, durant aquest període, es varen produir moviments tectònics
i un cert basculament al sud de Mallorca, els quals impedeixen una reconstrucció
paleogeogràfica més exacta (Cuerda, 1989; Fornós et al., 2002).

Hi ha una considerable asimetria en el flux genètic històric entre els dos grups, amb una
migració més alta des del sud al nord que en sentit contrari. El que es podria esperar a
priori seria una migració des del centre de Mallorca (centre de distribució de l’espècie)
cap a les illes circumdants, al contrari del que s’observa. Una explicació podria ser que
Cabrera gran hagi actuat com a refugi, durant els períodes glacials, per dos motius
diferents: (1) durant les glaciacions la temperatura baixà considerablement, sobretot a
les zones situades més al nord o sense una protecció microclimàtica, el que faria delimi-
tar a la regió sud l’àrea de distribució. Aquesta suposició, aplicada a microescala, estaria
d’acord amb el model de refugis glacials (Taberlet et al., 1998; Hewitt, 2004b) el qual
proposa que, durant les etapes fredes, les espècies s’aïllarien en refugis glacials i després
hi hauria una expansió demogràfica i geogràfica (Taberlet et al., 1998); (2) la transgressió
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marina en aquest període va provocar la reducció de l’àrea de distribució de l’espècie
per immersió de molts dels illots que conformen l’arxipèlag i, segurament, de bona part
de l’lla de Mallorca, com també de les illes del sud que actualment no superen cap
d’aquestes els 10 metres d’altura.

Per tant, durant aquest període, els alts nivells de la mar duen a pensar en processos de
dispersió o colonització transmarina; però a causa dels moviments tectònics pliocènics
no podem descartar que en alguns casos concrets no hi hagi hagut connexions terres-
tres.

La història filogeogràfica de cada un d’aquests quatre grups ha seguit un procés diferent.
Anem a veure en detall cada un d’aquests:

Menorca

L’estructura genètica dels illots de Menorca (16 poblacions insulars: xarxa I) no mostra un
patró espacial clar tal com podíem esperar si per exemple hi hagués hagut vicariança
poblacional en aquest grup. Les topologies en forma d’estrella dels dos clades dins
aquesta xarxa suggereixen una expansió demogràfica (Avise, 2000; Mulcahy et al., 2006).
De fet, diferents factors indiquen que les poblacions de Menorca eren panmítiques abans
de la recent extinció a l’illa gran: (1) baix nivell de diversitat genètica, tal com queda
reflectit en el reduït nombre de passes mutacionals entre haplotips (màxim 5) i el fet que
la mitjana de les diferències per parelles entre haplotips és cinc vegades més baixa que
a les altres xarxes; (2) una distribució extensa dels haplotips compartits 1 i 15; i (3) un baix
nombre d’haplotips buits o desapareguts. Hem trobat evidència estadística per suportar
l’expansió, sobretot en el cas dels clades més alts, així com per evidenciar una direcció
sud-nord de colonització dins Menorca, la qual suggereix que la dispersió històrica va
ocórrer a través de l’illa des d’un extrem a l’altre, seguida per l’aïllament de les poblacions
per les recents pujades del nivell de la mar.

Illes de l’oest

El patró filogeogràfic a l’oest de Mallorca (xarxa II) s’explica, més probablement per la
fragmentació al·lopàtrica entre la població de la Dragonera i aquesta respecte de les
illes Malgrat gran i petita i de l’illot del Toro. Les distribucions haplotípiques no estan
espacialment solapades, mentre que els nivells de divergència són entre dues i tres
vegades més alts que la divergència mitjana detectada dins les altres xarxes. Estudis en
altres espècies de la península Ibèrica, com ara l’amfibi Lissotriton boscai i la sargantana
Lacerta schreiberi, han postulat similars processos de fragmentació durant el Pliocè su-
perior o Pleistocè inferior (Paulo et al., 2001; Martinez-Solano et al., 2006). La distribució
geogràfica dels haplotips de Mallorca oest comprèn l’extrem oest de la cadena
muntanyosa de tramuntana (serra de Tramuntana). Aquí, les illes i els illots en els quals
s’ha trobat P. lilfordi estan prop de la costa, però la seva topografia és abrupta i escar-
pada. És interessant comentar que mentre els dos illots Malgrat (Malgrat gran i Malgrat
petit) contenen el mateix haplotip, hi ha una clara diferenciació genètica entre aquests
illots i el Toro, a pesar d’una separació de menys de 2 km en línia recta a través de la
mar.

Cabrera nord/Mallorca Sud
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Dins aquest grup trobam un esdeveniment cladogènic que separa dos subgrups, i que
coincideixen amb els clades 4-1 i 4-2 de l’NCPA. La separarió de la xarxa està datada al
voltant de fa 0,7 Ma, que coincideix àmpliament amb l’inici de la glaciació del Güntz
(0,65 Ma). Al voltant d’aquest període el rang de les fluctuacions eustàtiques del nivell
de la mar entre glacials i interglacials pot haver assolit els 200 metres.

En aquest grup hem trobat evidències de colonització/dispersió a llarga distància, com
és el cas de l’illa del Colomer (nord de Mallorca) i les illes del Sud de Mallorca, que
possiblement hagi estat per dispersió transmarina. Hem detectat, però, una introducció
humana recent confirmada (des de Cabrera a sa Porrassa) i no es pot descartar que
sigui la raó d’aquesta colonització en el cas de les illes del Sud, ja que en aquest cas
l’NCPA ens donaria la mateixa inferència.

Pel que fa al cas del Colomer, la introducció antropogènica és més dificil per diverses
raons. Primera, perquè l’illot està molt separat del conjunt d’illes de Cabrera. Segon, a
causa de la naturalesa molt escarpada d’aquest illot, que la fa pràcticament inaccessible.
Hauria estat més probable una dispersió transmarina entre el conjunt de Cabrera i les
illes de l’oest, entre les quals no hi ha cap barrera terrestre, que entre Cabrera i el Colomer,
entre les quals s’hi interposa tota l’illa de Mallorca. L’explicació més raonable de la
proximitat dels haplotips del Colomer amb els d’alguns illots de l’arxipèlag de Cabrera es
basa en la recent extinció de les poblacions de sargantanes de l’illa de Mallorca.

En el cas de les illes del sud de Mallorca (na Guàrdia, na Moltona, na Pelada i es Caragol)
trobam dos grups d’haplotips, un d’ells majoritari i l’altre present puntualment. Això podria
ser considerat com una mescla de dos processos. Per una part, l’haplotip majoritari es
podria haver produït com a conseqüència de l’aïllament d’aquesta zona respecte de
l’arxipèlag de Cabrera i l’altre haplotip podria ser el resultat de recents introduccions
antropogèniques.

Cabrera Sud

En aquest grup trobam un altre esdeveniment de cladogènesi similar i més o menys
contemporani (fa 0,8 Ma) al trobat en el grup anterior. En aquest cas pareix que la
causa ha estat la fragmentació, amb el suport estadístic de l’NCPA, que suggereix la
inundació de les connexions terrestres entre el conjunt Cabrera gran i els escarpats
illots del sud de l’arxipèlag (s’Esclata-sang, Estell Xapat i s’Estell de Fora).

Pel que fa al grup d’illots més pròxims a Cabrera gran i a la mateixa illa, s’ha trobat un
esdeveniment de flux genètic restringit amb aïllament per distància, però no hi ha altres
observacions que donin suport a aquesta inferència de l’NCPA; per tant, creim que aquest
és un resultat poc concloent.

Menció especial mereix el fet que hi hagi una presència d’haplotips de l’illa Cabrera
gran a les dues darreres xarxes (III i IV), i un gran nombre d’haplotips buits. Aquests resultats
podrien ser deguts als processos de colonització i recolonització des de Cabrera gran
a la resta d’illots més petits que, durant els períodes en els quals el nivell de la mar era
més alt, aquests quedaren submergits i perderen tota o gran part de la seva població
(Emig & Geistdoerfer, 2004; Pérez-Mellado et al., 2008).

Les dificultats en la interpretació dels dos darrers grups és en part a causa de l’extinció



Discussió

167

de P. lilfordi a l’illa de Mallorca. Això significa que la distribució actual dels clades no
revela la filogeografia original a través de les illes i fins ara, ens limita el coneixement dels
processos ocorreguts.

En resum, l’evolució post-messiniana de Podarcis lilfordi pareix haver ocorregut durant
esdeveniments cladogènics del Pliocè superior i durant el Plistocè. Alguns d’aquests
esdeveniments varen transcórrer quan el nivell de la mar era més alt que l’actual, el
que suggereix colonització transmarina, però també, sobretot en els casos de més
proximitat es donaren connexions terrestres. Aquests patrons de diferenciació han
persistit a pesar dels períodes subsegüents quan entre els grups de les illes més grans
s’hi han produït connexions terrestres, el que indica que hi ha poca introgressió del
mtDNA durant els contactes secundaris. Això és un reflex dels resultats obtinguts a les
poblacions continentals europees, les quals pareix que han canviat diverses vegades
de mida gràcies als refugis durant els períodes interglacials consecutius (Hewitt, 2004a).
L’estructura genètica de P. lilfordi és bastant clara en els clades més grans. En els més
recents i pel que fa en l’àmbit poblacional, és necessari realitzar més anàlisis, no només
tenir en compte l’estructura matrilineal, sinó també estudiant gens nuclears per tal
d’aclarir els procesos que s’han produït.

5.3.2 Filogeografia de P. pityusensis

D’aquesta espècie només s’ha mostrejat la zona geogràfica corresponent als freus de
Formentera. A la filogènia bayesiana podem observar els dos clades que representen
la divergència entre els haplotips d’Eivissa i els haplotips de Formentera. Aquest node
que separa els individus de l’illa d’Eivissa (1 Ma) de la resta està aproximadament entre
els períodes de separació entre els dos grups formats de Cabrera i Mallorca (1,2 Ma) i
els successos cladogènics ocorreguts dins aquests dos grups (0,83 i 0,72 Ma). Com hem
dit abans, aquests esdeveniments ocorregueren durant el llarg període entre les
glaciacions del Donau (fa 2,35 Ma) i el Güntz (fa 0,65 Ma). Els nivells de la mar estaven
a 100 m per damunt dels nivells actuals i aquest fet també significa que bona part dels
illots estarien submergits i l’illa de Formentera hauria quedat reduïda a una sèrie de
petits illots.

5.4 Numts

La presència de còpies nuclears de DNA mitocondrial (numt) s’ha detectat en un gran
nombre d’espècies d’animals (Bensasson et al., 2001; Richly & Leister, 2004), i en concret
en algunes espècies de Podarcis (Harris & Arnold, 1999; Harris et al., 2005; Pinho et al.,
2006; Podnar et al., 2007). També hem detectat numts a les poblacions de P. lilfordi de
l’Arxipèlag de Cabrera i a les de Mallorca; per contra, no s’han pogut detectar a les
poblacions de Menorca ni a P. pityusensis. Aquest fet també ocorr a P. sicula, a la qual es
detecten numts només en algunes poblacions (Podnar et al., 2007).

A partir de la diferència nucleotídica mitjana (9,2%) existent entre el numt i el mtDNA
d’ambdues espècies i tenint en compte que la taxa de mutació nuclear és molt més
lenta que la del mtDNA (Bensasson et al., 2001), podem suposar que el temps de
divergència és anterior al temps de separació entre les dues espècies de Podarcis
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balears (10,9%). A més, l’origen de les seqüències, nuclear i mitocondrial, de Podarcis
de les Balears és monofilètic respecte a la resta d’haplotips del gènere. També es pot
suposar que els haplotips del numt de P. lilfordi són monofilètics, cosa que podria indi-
car una única migració del mtDNA cap al nucli; i que, aquesta migració va succeir
després de la separació del tronc de Podarcis de les Balears de la resta de Podarcis de
la Mediterrània.

En conclusió, els resultats indiquen presència nuclear de DNA homòleg mitocondrial
(numt) en algunes poblacions de Podarcis lilfordi. Pel que fa a la relació filogenètica
del numt i del mtDNA, es necessàri realitzar l’elongació del fragment nuclear i del
corresponent fragment mitocondrial.

5.5 Conservació

La sargantana balear ha estat considerada com una espècie en perill d’extinció (EN,
Endangered) tant en l’àmbit nacional com internacional (IUCN) (Pérez-Mellado, 2002a;
Pérez-Mellado, 2005b; Cox et al., 2006); en canvi, i en contra del que es podria esperar,
ha estat considerada només com una espècie vulnerable en l’àmbit regional en el Llibre
vermell de vertebrats (Viada Sauleda, 2006). Actualment les determinacions de l’estat
de conservació de P. lilfordi s’havien fet sense una anàlisi exhaustiva de les mides
poblacionals, relació amb la superfície de l’illa, sense conèixer la variabilitat genètica i
sense saber quina era la pressió humana exercida sobre cada una de les poblacions
(Pérez-Mellado, 2005b; Viada Sauleda, 2006). Conèixer en profunditat i en la seva
globalitat quin era el seu estat de conservació ha estat bàsic per determinar quines eren
les amenaces i quin és el tipus de protecció necessària en cada cas.

Els valors de variabilitat genètica trobada a les poblacions de P. lilfordi són més baixos
que els descrits en altres sargantanes insulars de la Mediterrània (Castilla et al., 1998a;
Poulakakis et al., 2003; Podnar et al., 2005; Poulakakis et al., 2005b). Aquests valors
augmenten a mesura que augmenta la mida de la població (Pérez-Mellado et al., 2008);
per tant, és un factor a tenir en compte a l’hora d’establir prioritats de conservació.
Creim convenient destacar aquí, que en els protocols de gestió dels espais naturals s’han
de tenir en compte el màxim de factors possibles a l’hora de prendre una determinació.
En aquest sentit, els programes d’eradicació de rates, sembla que com un efecte
col·lateral, també incideixen negativament sobre la densitat de població de les
sargantanes (Pérez-Mellado et al., 2008).

A més de la valorització de la variabilitat genètica de les poblacions insulars, els resultats
moleculars també ens han permès determinar quines Unitats Significatives Evolutives (ESU)
poden requerir més protecció, com també les recomanacions per als possibles progra-
mes de reintroducció. L’existència de quatre grans llinatges proporciona un punt de
partida per al reconeixement de poblacions matrilineals úniques, i ens indica que,
almanco, s’haurien de reconèixer quatre grups genètics en els objectius de conservació.

D’altra banda, també s’han de tenir en compte altres aspectes de la diversitat
intraspecífica. Només dins el clade C (poblacions de les illes del freu de Cabrera,
juntament amb na Porrassa i es Colomer) hi trobam tres llinatges ben diferenciats, la
història filogeogràfica dels quals està suficientment diferenciada i mereix també un alt
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nivell de protecció. Fins i tot, a petita escala, són evidents diverses poblacions
restringides geogràficament amb històries de mtDNA úniques que també podrien ser
qualificades com a ESUs. És el cas dels haplotips exclusivament trobats a l’illa del Toro;
aquesta població compta probablement amb només un nombre molt reduït d’individus
i la seva història matrilineal és única; per tant, està justificada la més alta prioritat en la
conservació. Un cas semblant representa la població del Colomer, el qual té una con-
siderable diferenciació haplotípica respecte a la resta de poblacions.

S’ha discutit que el rang de subespècie en taxonomia necessita una reorganització
substancial ja que té un gran impacte sobre la conservació (Zink, 2004). Malgrat que
construir les taxonomies basades en conceptes filogenètics d’espècie anul·la la
necessitat de les subespècies (Haig et al., 2006), el nostre estudi no pot ser emprat
aïlladament en la determinació de la validesa de les subespècies dins P. lilfordi. En
moltes ocasions hi ha coincidència entre la subespècie i el llinatge del mtDNA; per
exemple, les poblacions divergents dels illots de la xarxa IV de s’Estell de s’Esclata-
sang, s’Estell Xapat, i s’ Estell de Fora, junts estan reconeguts com a una mateixa
subespècie. Podria ser discutible que, en alguns casos, les designacions originals de la
subespècie poden ser de major ús que saber la història filogenètica (Haig et al., 2006).
Per exemple, no detectam històries de mtDNA úniques entre les poblacions dels illots
de Menorca que són morfològicament distingibles entre un i altre illot i, per tant, es
classificarien com a subespècies diferents. Una d’aquestes, la subespècie tipus P. lilfordi
lilfordi, de l’illa de l’Àire, és molt diferent morfològicament però comparteix haplotips
amb altres illots. La complexitat dels patrons de diferenciació morfològica i del mtDNA
fa que P. lilfordi sigui un organisme model per investigar les relacions entre la
biodiversitat, la taxonomia subespecífica i les prioritzacions de la conservació.

5.6 Futures investigacions

En els darrers anys s’han realitzat investigacions moleculars en el gènere Podarcis, però
com hem dit abans, les relacions filogenètiques i filogeogràfiques en aquest gènere són
complexes i no estan encara ben resoltes (Podnar & Mayer, 2005; Poulakakis et al., 2005b;
Arnold et al., 2007; Pinho et al., 2007a; Valakos et al., 2007; Pinho et al., 2008). Seria
interessant conèixer les relacions evolutives entre les espècies de Podarcis de la
Mediterrània oest (P. filfolensis, P. tiliguerta, P. raffonei, P. wagleriana, i evidentment
P. lilfordi i P. pityusensis); no podem obviar que algunes d’aquestes espècies viuen
simpàtricament amb el complex d’espècies de P. hispanica, P. sicula i P. muralis. Una
proposta seria ajuntar els esforços dels distints grups d’investigació, de manera
interdisciplinària, que actualment es dediquen a l’estudi d’alguna de les espècies, per
avançar coordinadament. Aportaria molta informació el fet de saber quina ha estat la
seqüència de colonització en aquesta àrea, com també els processos subsegüents de
dispersió, migració i, si n’es el cas, de vicariança.

Tampoc és clara la filogeografia de Podarcis lilfordi. La desaparició de P. lilfordi de
Mallorca i Menorca ha configurat una estructura poblacional actual que necessita
d’altres fonts de coneixement per aprofundir en la història d’aquesta espècie a
l’arxipèlag de Cabrera i, en particular, a la població residual del Colomer. Una proposta
seria incloure a l’anàlisi marcadors nuclears, com ara STRs i/o gens nuclears, que ens
permetessin detectar l’estructura general de la població, no només la matrilineal.
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Aquesta inclusió ens permetria confirmar també l’estructura poblacional dels illots de
Menorca, com també la possible intogressió d’aquestes poblacions amb les del reste
de les illes Gimnèsiques; en aquest cas no s’hi ha observat migracions entre unes i les
altres en el cas de mtDNA, però això no vol dir que en el cas dels mascles no hi hagi
hagut introgressió.

Els patrons diferents que segueixen la diferenciació morfològica i la variabilitat del mtDNA
fa que es qüestioni la necessitat d’una revisió taxonòmica en profunditat a l’espècie P.
lilfordi. És necessari que això es faci conjuntament emprant totes les eines que tenim a
l’abast en aquests moments: informació molecular referent al genoma nuclear i al
mitocondrial, informació morfològica, història filogeogràfica, registre fòssil etc. al mateix
temps que es tenen en compte criteris conservacionals per tal de prendre decisions i
establir una sistemàtica consensuada.

Pel que fa a P. pityusensis, fins aquest moment es disposa d’informació referent a les
poblacions de la zona dels Freus entre Eivissa i Formentera. És una espècie que està
formada per un total de 48 poblacions de les quals se’n disposa de 16. És recomanable,
per tant, acabar de mostrejar l’espècie i fer-ne l’estudi de l’estructura poblacional.
Possiblement aquests nous coneixements ens ajudaran a la millor interpretació conjunta
de les dues espècies balears.

Les poblacions d’ambdues espècies de Podarcis ens permeten un marc immillorable
per entendre els processos evolutius d’especiació ocorreguts als vertebrats. Per aprofitar
aquest laboratori natural que ens ofereixen les sargantanes de les illes Balears, i per
extensíó, les sargantanes del gènere Podarcis, és convenient continuar amb la
investigació interdisciplinària, de manera que es garanteixi el coneixement del gènere
de manera integral i evitar biaixos provocats per la visió d’una sola disciplina.
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1. Les dues espècies endèmiques de Podarcis de les illes Balears són monofilètiques
respecte a les congenèriques de la resta de la Mediterrània; per tant, ambdues
espècies són descendents del tronc comú que arribà a les Balears i es va produir
l’especiació per vicariança.

2. Hem obtingut evidències moleculars per situar la separació de les espècies P. lilfordi
i P. pityusensis al final de la Crisi Messiniana, ocorreguda a la mar Mediterrània al final
de Miocè (fa 5,33 Ma). Després d’aquesta data, no pareix que hi hagi hagut cap tipus
d’introgressió entre ambdues espècies

3. S’ha detectat una estructura genètica coherent amb la distribució geogràfica en
quatre grans grups de P. lilfordi. El primer grup està format per totes les poblacions de
Menorca; el segon agrupa les poblacions de les illes de l’oest de Mallorca (Dragonera,
Malgrats i Toro); el tercer grup està format per les poblacions dels illots del freu de
Cabrera amb presència d’alguns illots de Mallorca (es Colomer i sa Porrassa); i el quart
està format per les poblacions dels illots que enrevolten Cabrera gran i els illots del sud
d’aquest arxipèlag.

4. No s’ha trobat una diferenciació clara en les poblacions de Cabrera gran, les quals
són parafilètiques i pertanyen als grups tercer i quart, l’explicació possible és que l’illa
de Cabrera gran ha actuat de refugi –i reservori genètic– a partir de la qual s’ha
produït la posterior expansió de la població.

5. Els tipus de dades que proporcionen resultats més exactes en la datació del temps
de divergència dels nodes amb mètodes bayesians, en el cas d’emprar l’anàlisi de
taxa variable, són les que consten d’almenys 1.250 pb, si s’empren gens que presen-
ten alta variabilitat (cytb, nd); encara que aquesta longitud pot ser menor si s’empra
l’anàlisi de rellotge estricte. D’altra banda també s’obtenen resultats ajustats en el
cas d’emprar dades multigèniques.

6. S’ha aconseguit datar amb exactitud els grans nodes de la filogènia de P. lilfordi. Les
anàlisis apunten que tots aquests processos cladogenètics s’han produït a partir del
Pliocè superior i durant tot el Plistocè. El primer esdeveniment cladogenètic,
corresponent a la separació de Menorca, se situa al final del Pliocè (fa 2,6-2,8 Ma),
moment en què comença el refredament global de l’hemisferi Nord. El segon procés
de cladogènesi correspon a la separació de les illes de l’oest, datat de fa 2,0-2,3 Ma,
període que correspon amb el final de la glaciació del Donau. El node que separa el
grup de les illes del Freu (grup tres) de les del sud de Cabrera (grup quatre) està datat
en 1,2 Ma, situat a l’interglacial del Calabrià, entre les glaciacions del Donau i del
Günz.

7. Els mecanismes de dispersió de P. lilfordi entre les illes i illots de les Gimnèsies poden
haver estat mitjançant dispersió transmarina, o bé, a través de les connexions terres-
tres en els moments que hi havia condicions que els eren favorables. Pel que fa a
mecanismes de diferenciació, hem detectat expansió demogràfica al grup de Me-
norca, fragmentació al·lopàtrica al grup d’illes de l’oest i als Estells del sud de Cabre-
ra, colonització a llarga distància a les illes del sud de Mallorca i fragmentació de
l’hàbitat en el cas del Colomer. No es poden descartar algunes dispersions
antropogèniques tant en períodes històrics com, fins i tot, en l’actualitat.
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8. Hi ha hagut flux genètic històric asimètric, des del sud cap al nord, només entre els
grups tres i quatre. No s’ha observat cap altre tipus d’introgressió (o migració) entre els
altres grups de  l’espècie Podarcis lilfordi.

9. La variabilitat genètica de les Podarcis de les Balears està condicionada a la història
de cada una de les poblacions. En general, les de Podarcis lilfordi presenten índexs de
variabilitat molecular més elevats que P. pityusensis. Dins P. lilfordi s’observa que el
grup menorquí presenta els nivells més baixos de variabilitat; els més elevats són els
corresponents als conjunts de poblacions de Mallorca i el de Cabrera. Aquestes zones
poden haver actuat de refugis glacials durant els períodes freds, i han servit de reservori
genètic i d’origen de dispersió.

10. S’han detectat còpies nuclears de part del genoma mitocondrial (numts) en algunes
poblacions de P. lilfordi. Hi ha algunes evidències del fet que possiblement els numts
s’integrassin al nucli abans de la separació de les espècies balears de Podarcis. Són
necessàries anàlisis addicionals per tal d’aprofundir en el coneixement dels numts
presents en aquestes poblacions.

11. Hem determinat quatre Unitats Significatives Evolutives (ESU) mínimes que s’han de
tenir en compte a l’hora de realitzar els protocols de gestió dels parcs naturals.
L’existència d’aquests quatre grans llinatges proporciona un punt de partida per al
reconeixement de poblacions matrilineals úniques, i ens indica que, almanco, s’haurien
de reconèixer quatre grups genètics en els objectius de conservació. Alhora, s’han de
tenir en compte fets com la història de mtDNA única que presenten algunes poblacions
a causa de la restricció geogràfica, les quals s’haurien de qualificar com a ESU; és el
cas de les poblacions dels illots del Colomer i del Toro.
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Subespècies descrites de Podarcis lilfordi, lloc de distribució i descripció (Pérez-
Mellado, 1998a, 1998b, 1998c; Salvador, 2006a, 2006b)

MALLORCA
Podarcis lilfordi giglioli (Bedriaga, 1879). És una subespècie de mida corporal grossa. Normalment
té el dors de tons marrons; els costats són verdosos i presenta disseny negre poc marcat. A vegades
pot presentar groc al ventre, al dors i a la cua. Distribució: sa Dragonera (Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi hartmanni (Wettstein, 1937). És una subespecie gran i de forma molt robusta.
Coloració melànica, amb el dors i costats de color negre blavós, té ocels laterals de color blau
obscur. El ventre és de color blau ultramar obscur. Distribució: Malgrats (Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi toronis (Hartmann, 1953). És una subespecie petita. El dors és de color marró amb
les bandes del disseny fragmentades. El ventre dels mascles és gris i el de les femelles grogós.
Distribució: El Toro (Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi jordansi (Müller, 1927). Subespecie petita. Coloració melànica, el dors varia des del
negre al negre blavós. Els costats són negres, amb ocels blau ultramar, el ventre és blau ultramar
obscur, A les escates ventrals externes hi ha taques blaves més claras entre d’altres més negres.
Distribució: na Guardia, na Moltona, na Pelada, es Caragol (Salvador, 1986; Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi colomi (Salvador, 1979). Subespècie de mida mitjana i forma robusta. Coloració
melànica, amb taques blau cobalt disposades en dues o tres sèries longitudinals a cada costat
del ventre. També hi ha taques blau cobalt als costats i al dors. Distribució: es Colomer (Pérez-
Mellado, 1998b).

ARXIPÈLAG DE CABRERA

Podarcis lilfordi kuligae (Müller, 1927). És de robustesa mitjana. Presenta dimorfisme sexual en la
coloració; no és melànica però els mascles adults s’obscureixen progressivament (Salvador, 1980);
les femelles són brunes amb la cua verdosa i els mascles són bruns foscos. Tenen les extremitats
relativament llargues en comparació a les poblacions dels illots, cap estret i llarg, nombre elevat
d’escates dorsals i mitjà de ventrals, de femorals i de lamel·les. Distribució: Cabrera gran, ses
Rates, illa des Fonoll (Salvador, 1986; Salvador, 1993; Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi farhae (Müller, 1927). És una subespècie gran i robusta de coloració melànica, cap
relativament ample i llarg i amb un nombre baix d’escates (dorsals, gul·lars, ventrals, femorals i
lamel·les). Distribució: na Foradada (Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi planae (Müller, 1927). Subespècie de talla mitjana, poc robusta, melànica, nom-
bre baix de lamel·les, de porus femorals, d’escates ventrals, gul·lars i dorsals. Distribució: na Plana
(Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi pobrae (Salvador, 1979). Subespècie gran i de robustesa mitjana, amb coloració
melànica, i píleus relativament curts als mascles, nombre baix d’escates dorsals, gul·lars, ventrals,
femorals i lamel·les. Distribució: na Pobra (Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi conejerae (Müller, 1927). És una subespècie gran i robusta amb coloració melànica.
Els membres posteriors són relativament curts i el cap ample i curt, encara que el coll és més
ample que el cap. Distribució: sa Conillera, na Redona (Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi espongicola (Salvador, 1979). És una varietat no melànica molt grossa. La densitat
de població és molt baixa. Distribució: n’Esponja (Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi xapaticola (Salvador, 1979). És una subespècie gran i robusta, de cos molt arrodonit
i coloració melànica. Les extremitats són relativament curtes. La població de s’Estell de s’Esclata-
sang presenta algunes característiques que l’apropen a la subespècie de l’illa principal. Distribució:
Estell Xapat, Estell de s’Esclata-sang (Salvador, 1993).

Podarcis lilfordi esteticola (Salvador, 1979). És una subespècie molt gran i robusta, de color melànic,
amb el cap relativament curt i un nombre alt d’escates ventrals. Distribució: Estell de Fora, Estell
des Coll (Pérez-Mellado, 1998b).
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Podarcis lilfordi Imperialensis (Salvador, 1979). També és molt gran i robusta. Melànica amb diverses
fileres d’ocels blaus cobalt a les escates ventrals externes. Els membres posteriors relativament
curts i el cap llarg. Distribució: n’Imperial (Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi nigerrima (Salvador, 1979). Subespècie de gran talla, però no molt robusta i cos
esbelt. Melànica. Bastant similar P. l. Kuligae. Distribució: ses Bledes (Pérez-Mellado, 1998b).

MENORCA

Podarcis lilfordi lilfordi (Günther, 1874). Subespècie gran, de forma robusta i de coloració melànica.
Alt nombre d’escates del collar, gulars i ventrals. Les parts superiors són negres, amb el cap de
color marró i els costats amb un disseny reticulat amb algunes taques blaves; la part inferior és de
color blau ultramar, i a les escates ventrals externes hi ha taques blaves més clares entre d’altres
de color negrós. Distribució: illa de l’Aire (Pérez-Mellado & Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi balearica (Bedriaga, 1879) Subèspecie de mida mitjana. La coloració del dors
varia des del verd obscur al verd clar o al marró grisós. Els costats són vermellosos o marrons. El
disseny és molt fragmentat i reduït. Les parts inferiors són de color salmó o color coure. El terç
anterior de la cua és verd. En les escates ventrals externes hi ha taques blau cobalt o blau verdós
entre altres de negres. Distribució: illa del Rei (Pérez-Mellado & Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi carbonerae (Pérez-Mellado & Salvador, 1988). Subèspecie de mida mitjana. Les
parts superiors són de color oliva obscur i amb el disseny fragmentat, però ben patent. Les parts
inferiors són de color blau clar. Les taques negres i ocels de les escates ventrals externes són molt
grans i nítides. Distribució: en Carbó (Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi codrellensis (Pérez-Mellado & Salvador, 1988). Subespècie de talla petita, de cap
estret i potes llargues; baix nombre d’escates gul·lars i d’escates del collar. A Binicodrell I la colo-
ración, el dors és obscur amb les bandes conspícues i el ventre és blanquinós, però clepat a les
ventrals externes i el coll. Les sargantanes de Binicodrell II són mel·làniques, de color oliva negrós.
El disseny és visible pero escàs. El ventre és negre i el cap està tacat de negre. Distribució: Binicodrells
I i II (Pérez-Mellado & Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi porrosicola (Pérez-Mellado & Salvador, 1988). Subespècie de talla mitjana amb un
baix nombre de escates dorsals, gul·lars i ventrals. Tenen les potes relativament llargues i el cap
estret. La coloració dorsal és verd oliva amb el disseny poc patent. Distribució: illa des Porros (Badia
de Fornells) (Pérez-Mellado & Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi balearica (Bedriaga, 1879). Subespècie de mida. Els colors dels dors varien des del
verd oliva obscur a l’oliva o al gris; els costats són vermellosos, marrons o de color gris obscur. El
disseny és molt fragmentat i reduït. Les parts inferiors són de color salmó o color coure i la part
superior de la cua de color verd. En les escates ventrals externes hi ha taques blau cobalt o blau
verdós entre altres de negres. Distribució: illa del Rei (Pérez-Mellado & Salvador, 1988; Pérez-Mella-
do, 1998b).

Podarcis lilfordi addayae (Eisentraut, 1928). Subespècie de mida petita amb uns valors mitjans
d’escates dorsals, gul·lars i ventrals i les potes relativament llargues. El ventre és de color blau
negrós i la gola una mica més clara. Les parts dorsals són de color verd oliva obscur amb tons
marrons. En la cua predominen els tons verdosos. Distribució: Addaia (Pérez-Mellado & Salvador,
1988; Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi fenni (Eisentraut, 1928). Subespècie petita amb valors mitjans de dorsals, gul·lars i
escates del collar i les potes molt llargues. El dors és de color marró tacat de negre i el ventre rosat
o gris blavós. Distribució: Sanitja (Pérez-Mellado & Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998b).

Podarcis lilfordi sargantanae (Eisentraut, 1928). Subespècie de mida mitjana amb valors mitjans
d’escates dorsals, gul·lars i del collar. El dors és de color marró obscur o verd amb bandes
longitudinals de color verd. Distribució: Sargantana, Rovells, en Tosqueta, illes Bledes (Pérez-Mella-
do & Salvador, 1988; Pérez-Mellado, 1998b).
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Posicions variables en el gen citocrom b fragment 1 (cytb-1). P. lilfordi.

                 111111111 1222222222 222333
      112344678 8012233444 6012334567 789000
     3394328921 4070325478 9832139813 984036
Cp1  TTCCTTACCT CAGTCAGTTT ATTACTCACG ATCCAT
Cp6  .......... .......... .......... ......
Cp3  .........C .....GA... .......... ...A..
Cp7  .........C .....GA... .......... ...G..
Cf1  .......... .......... .......... ......
Cf6  .......... .......... .......... ......
Cf5  .......... .......... .......... ......
M1   .......... .......... .......... ......
M4   .........C .....GA... .......... ...G..
Fo3  ...T.....C .....GA... ...T..T... ...G..
Fo5  ...T.....C .....GA... ...T..T... ...G..
Po1  .........C .....GA... .......... ...G..
Po2  .........C .....GA... .......... ...G..
Pl2  .........C .....GA... .C........ ...G..
Pl3  .........C .....GA... .......... ...G..
Pl5  ...T.....C .....GA... ......T... ...G..
Co5  .........C .....GA... .......... ...G..
Co6  ...T.....C .....GA... ......T... ...G..
Ej1  ...T.....C .....GA... ......T... ...G..
Ej3  ...T.....C .....GA... ......T... ...G..
Rd4  .........C .....GA... .......... ...G..
Rd5  .........C .....GA... .......... ...G..
Rt4  .......... .......... .......... ......
Rt5  .......... .......... .......... ......
Et1  .........C ......A... .......... ...A..
Et2  .........C ......A... .......... ...A..
Ec1  .......... .......... .......... ......
Ec2  .......... .......... .......... ......
X4   .........C ......A... .......... ...A..
X5   .........C ......A... .......... ...A..
Ef1  .........C ......A... .......... ...A..
Ef3  .........C ......A... .......... ...A..
I4   .......... .......... .......... ......
I5   .......... .......... .......... ......
Fl4  .......... .......... .......... ......
Fl5  .......... .......... .......... ......
B2   .......... .......... .......... ......
B3   .......... .......... .......... ......
D6   ..T.CCC.TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
D7   ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
D11  ....C...TC .CAC.G.C.C ..C......A .C.A..
D21  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
D22  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
D23  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
D24  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
D25  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
Mg1  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
Mg2  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
Mg3  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
Mg4  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
Mg5  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
Mg9  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
Mg10 ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
Mp1  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
Mp2  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
Mp3  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
Mp4  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
Mp5  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A..
To1  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A.C
To2  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A.C
To3  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A.C
To4  ....C...TC ..AC.G.C.C ..C......A .C.A.C
Ps1  .........C .....GA... .C........ ...G..

Ps2  .........C .....GA... .C........ ...G..
Ca5  .........C .....GA... .......... ...G..
Ca4  .........C .....GA... .......... ...G..
Pe6  .........C .....GA... .......... ...G..
Pe7  .........C .....GA... .......... ...G..
Gu1  .........C .....GA... .......... ...G..
Gu2  .........C .....GA... .......... ...G..
Mo1  .........C .....GA... .C........ ...G..
Mo3  .........C .....GA... .C........ ...G..
Mo5  .........C .....GA... .......... ...G..
Cr1  ...T...T.C ......A... C....C.... ...G.C
Cr2  ...T.....C .....GA... .......... ...G..
Cr3  ...T...T.C ......A... C....C.... ...G.C
Cr4  ...T.....C .....GA... .......... ...G..
Cr5  ...T.....C .....GA... .......... ...G..
Cr6  ...T.....C .....GA... .......... ...G..
Cr7  ...T...T.C ......A... C....C.... ...G.C
Cr8  ...T.....C .....GA... .......... ...G..
Cr9  ...T.....C .....GA... .......... ...G..
S1   .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
S2   .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
S3   .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
S4   .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
S5   .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
St1  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
St2  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
St3  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
St4  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
St5  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
A1   .........C T...T.A.CC ....T..CTA ...A..
A2   .........C T...T.A.CC ....T..CTA ...A..
A3   .........C T...T.A.CC ....T..CTA ...A..
A4   .........C T...T.A.CC ....T..CTA ...A..
A5   .........C T...T.A.CC ....T..CTA ...A..
Cb1  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ..cA..
Cb2  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Cb3  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ..tA..
Cb4  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Cb5  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ..TA..
CI1  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
CI2  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
CI3  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
CI4  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
CI5  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
CII1 .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
CII2 .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
CII3 .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
CII4 .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
CII5 .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Ag1  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Ag2  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Ag3  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Ag4  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Ag5  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Ap1  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Ap2  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Ap3  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Ap4  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Ap5  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
SA1  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
SA2  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Cm1  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Cm2  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Cm3  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Cm4  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Cm5  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..

Les seqüències de color verd corresponen a les poblacions de Menorca; les de color vermell a les de
l’arxipèlag de Cabrera i les seqüències de color blau, a les poblacions de Mallorca
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Pr1  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Pr2  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Pr3  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Pr6  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Pr7  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Pr8  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Pr9  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Pr10 .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Re1  .........C T...T.A.CC ....T..CTA ...A..
Re2  .........C T...T.A.CC ....T..CTA ...A..
Re3  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Re4  .........C T...T.A.CC ....T..CTA ...A..
Re5  .........C T...T.A.CC ....T..CTA ...A..
Re6  .........C T...T.A.CC ....T..CTA ...A..
Re7  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Re8  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Ro1  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Ro2  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..

Ro3  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Ro4  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Ro5  .........C ....T.A.CC ....T..CTA C..AC.
BM1  C........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
BM2  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...Aa.
BM3  C........C ....T.A.CC ....T..CTA ...Aa.
BM4  C........C ....T.A.CC ....T..CTA ...Aa.
BM5  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Me1  .C.......C ....T.A.CC ....T..CTA a..A..
Me2  .C.......C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Me3  .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
Me4  .........C ....T.A.CC ....T..CTA a..A..
Me5  .C.......C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
T1   .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
T2   .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
T3   .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
T4   .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..
T5   .........C ....T.A.CC ....T..CTA ...A..

Posicions variables en el gen citocrom b fragment 1 (cytb-1). P.pityusensis.
     111122222 2
    3034903357 7
    7554886884 7
E2  ATATCTAACA G
E3  .C..T..... .
E4  ....T..... .
E5  .......... .
Er3 ...CT.G... .
Er4 ..GCTG.T.T .
Er5 .......... .
Ft1 ..GCT..... .
Ft2 ..GCT..... .
Ft3 ..GCT..... .
Ft4 ..GCT..... .
Ft5 ..GCT..... .
Fx1 ..GCT..... .
Fx2 ..GCT...A. .
Fx3 ...CT..... .
Fx4 ..GCT..... .
Fx5 ..GCT..... .

El1 ..GCT..... .
El2 ..GCT..... .
El5 ..GCT..... .
Mu1 ....T..... .
Mu2 ....T..... .
Mu3 ....T..... .
Tr4 ..GCT..... .
Tr6 ...CT..... .
Tr5 G.GCT..... .
Cg1 ....T..... .
Cg2 ....T..... .
Cg3 ....T..... .
In1 ....T..... .
In2 ....T..... .
In3 ....T..... .
SC1 .tGCT..... .
SC2 ..GCT..... g

SC3 .C..T..... .
Al1 ..GCT..... .
G3  ..GCT..... .
IP1 ..GCT..... .
IP2 ..GCT..... .
IP3 ..GCT..... .
P1  ..GCT..... T
P2  ..GCT..... T
P3  ..GCT..... .
Dg1 ....T..... .
Dg2 ....T..... .
Dg3 ....T..... .
Nn1 ...CT..... .
Nn2 ...CT..... .
Nn3 ...CT..... .
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                  11111111 1111111222 2223333333 3333334444 444444
     1234668889 9901123334 5777888045 5690134445 6667772334 677888
     5195031580 2695792381 4247036492 8175532354 4792580251 848039
Pe6  CTTTTCTCAC TACCTCGCCC AATCACTTCC CAACAACTAC CCATTTCTTA TCTAGA
Pe7  .......... .......... .......... .......... .......... ......
Pe8  .......... .......... .......... .......... .......... ......
Pe9  .......... .......... .......... .......... .......... ......
Pe10 .......... .......... .......... .......... .......... ......
Ca6  .......... .......... .......... .......... .......... ......
Ca7  .......... .......... .......... .......... .......... ......
Ca8  .......... .......... .......... .......... .......... ......
Ca9  .......... .......... .......... .......... .......... ......
Ca10 .......... .......... .......... .......... .......... ......
Gu1  .......... .......... .......... .......... .......... ......
Gu2  .......... .......... .......... .......... .......... ......
Gu4  .......... .......... .......... .......... .......... ......
Gu5  .......... .......... .......... .......... .......... ......
Ps1  ....C..... .G.T...... ..C.G..... .......... .......... ......
Ps2  ....C..... .G.T...... ..C.G..... .......... .......... ......
Ps3  ....C..... .G.T...... ..C.G..... .......... .......... ......
Ps4  ....C..... .G.T...... ..C.G..... .......... .......... ......
Ps5  ....C..... .G.T...... ..C.G..... .......... .......... ......
Mg5  .C..C..T.. ..T....... TG.A.A.C.. ........GT G..C.C..C. ......
Mg7  .C..C..T.. ..T....... TG.A.A.C.. ........GT G..C.C..C. ......
Mg8  .C..C..T.. ..T....... TG.A.A.C.. ........GT G..C.C..C. ......
Mg9  .C..C..T.. ..T....... TG.A.A.C.. ........GT G..C.C..C. ......
Mg10 .C..C..T.. ..T....... TG.A.A.C.. ........GT G..C.C..C. ......
Mp6  .C..C..T.. ..T....... TG.A.A.C.. ........GT G..C.C..C. ......
Mp7  .C..C..T.. ..T....... TG.A.A.C.. ........GT G..C.C..C. ......
Mp8  .C..C..T.. ..T....... TG.A.A.C.. ........GT G..C.C..C. ......
Mp9  .C..C..T.. ..T....... TG.A.A.C.. ........GT G..C.C..C. ......
Mp10 .C..C..T.. ..T....... TG.A.A.C.. ........GT G..C.C..C. ......
D21  .C..C..T.. ..T....... TG.A.A.C.T ........GT G..C.C.... ......
D22  .C..C..T.. ..T....... TG.A.A.C.. ........GT G..C.C.... ......
D23  .C..C..T.. ..T....... TG.A.A.C.. ........GT G..C.C.... ......
D24  .C..C..T.. ..T....... TG.A.ACC.. ........GT A..C.C.... ......
D25  .C..C..T.. ..T....... TG.A.ACC.. ........GT G..C.C.... ......
Mo1  ....C..... .G.T...... ..C.G..... .......... .......... ......
Mo3  ....C..... .G.T...... ..C.G..... .......... .......... ......
Mo4  ....C..... .G.T...... ..C.G..... .......... .......... ......
Mo5  .......... .......... .......... .......... .......... ......
To1  .C.CC.AT.. .C........ TG.A.A.C.. ........GT GT.C.C.... ......
To2  .C.CC.AT.. .C........ TG.A.A.C.. ........GT GT.C.C.... ......
To3  .C.CC.AT.. .C........ TG.A.A.C.. ........GT GT.C.C.... ......
To4  .C.CC.AT.. .C........ TG.A.A.C.. ........GT GT.C.C.... ......
Cr1  ....C..... .......... .......... .......... .......... ......
Cr2  ....C..T.. ....C..... .......... .GG....... .........G ......
Cr3  ....C..... .......... .......... .......... .......... ......
Cr4  ....C..T.. .......... .......... .......... .........G ......
Cr5  ....C..T.. .......... .......... .......... .........G ......
Co3  ....C..T.. .......... .......... .......... .........G .....T
Co4  ....C..T.. .......... .......... .......... .........G .....T
Co5  ....C..T.. .......... .......... .......... .........G .....T
Co6  ....C..T.. .......... .......... .......... .........G .....T
Cp1  CC..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. .T.T..
Cp2  .C..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. ...T..
Cp4  .C..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. ...T..
Cf1  .C..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. .T.T..
Cf2  CC..C..T.T .C........ .......... ......AC.. ......T... C.....
Cf3  CCT.C..T.T .G........ .......... ......AC.. ......T... ......
Cf5  CC..C..T.T .G........ .......... ......AC.. ......T... ......
M1   CC..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. .T.T..
M2   .C..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. ...T..
M3   .C..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. ...T..
Ec1  CC..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. .T.T..
Ec2  CC..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. .T.T..
Ec4  CC..C..T.C .G.....C.. .AT....... ..A...A... .......C.. .T.T.A
Ec5  CC..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. .T.T..
I3   .C..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. .T.T..

Posicions variables en el gen citocrom b fragment 2 (cytb-2). P. lilfordi
Les  seqüències de color verd corresponen a les poblacions de Menorca; les de color vermell, a les de
l’arxipèlag de Cabrera i les seqüències de color blau, a les poblacions de Mallorca
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I6   CC..C..T.. TG........ .......... ......A... .......C.. .T.T..
I7   CC..C..T.. .G.....C.. .......... ......A... .......C.. .T.T..
Pl1  ....C..T.. .......... .......... .......... .........G .....T
Pl3  ..T.C..T.. .......... .......... .......... .........G .....T
Pl4  ....C..T.. .......... .......... .......... .........G .....T
Rd1  ....C..... .G.T...... ..C....... .......... .......... ......
Rd2  ....C..... .G.T...... ..C....... .......... .......... ......
Rd3  C...C..T.. .......... .......... .......... .........G .....T
Rd4  C...C..... .G.T...... ..C....... .......... .......... ......
Po1  ....C..... .G.T...... ..C.G..... .......... .......... ......
Po2  ....C..... .G.T...... ..C.G..... .......... .......... ......
Po3  ....C..... .G.T...... ..C.G..... .......... .......... ......
Rt1  .C..C..T.. .G......T. .......... ......A... .......C.. ...T..
Rt4  .C..C..T.. .G......T. .......... ......A... .......C.. ...T..
Rt5  CC..C..T.. .G......T. .......... ......A... .......C.. ...T..
B1   .C..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. .T.T..
B2   .C..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. .T.T..
B4   CC..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. .T.T..
X2   CC..C..T.T .G........ .......... ......AC.. ......T... ......
X3   CC..C..T.T TG.....G.. .......... ......AC.. ......T... ......
X4   CC..C..T.T .G........ .......... ......AC.. ......T... ......
Ej1  ....C..T.. .......... .......... ...T...... .........G .....T
Ej3  ....C..T.. .......... .......... ...T...... .........G .....T
Ej4  ....C..T.. .......... .......... ...T...... .........G .....T
Fl1  CC..C..T.. TG.....C.. .......... ......A... .......C.. ...T..
Fl2  CC..C..T.. .G........ .......... ......A... .......C.. ...T..
Fl3  CC..C..T.. TG.....C.. .......... ......A... .......C.. ...T..
Ef1  CC..C..T.T .G........ .......... ......AC.. ......T... ......
Ef2  .C..C..T.T .G........ .......... ......AC.. ......T... ......
Ef3  .C..C..T.T .G........ .......... ......AC.. ......T... ......
Fo2  ...TC..T.. T......C.. .......... .......... .........G .....T
Fo3  ...TC..T.. .......... .......... .......... .........G .....T
Fo4  ....C..T.. .......... .......... .......... .........G .....T
Et1  .C.TC..T.T .G........ .......... ......AC.. ......T... ......
Et2  .C..C..T.T .G.c...... .......... ......AC.. ......T... ......
Et4  .CT.C..T.T .G........ .......... ......AC.. ......T... ......
Et5  .C..C..T.. AG........ .......... ......A... .......C.. .T.TA.
A2   .CC.CT.TG. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
A3   .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
A4   .CC.CT.TGC .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
A5   .CC.CT.TG. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Ag1  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Ag2  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Ag3  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Ag4  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Ag5  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Ap1  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. ....CT.C.T ....C..... ......
Ap2  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. ....CT.C.T ....C..... ......
Ap3  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Ap4  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. ....CT.C.T ....C..... ......
Ap5  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. ....CT.C.T ....C..... ......
BM1  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
BM2  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
BM3  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Cb1  GAC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. ....CT.C.T ....C..... ......
Cb2  GAC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. ....CT.C.T ....C..... ......
Cb3  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Cb4  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. ....CT.C.T ....C..... ......
Cb5  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
CI2  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
CI1  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
CI3  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
CI4  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
CI5  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
CII1 .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
CII2 .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
CII3 .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
CII4 .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
CII5 .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Cm1  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. T....T.C.T ....C..... ..C...
Cm2  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Cm3  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Cm4  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. T....T.C.T ....C..... ......
Cm5  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
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Me1  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Me2  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Me3  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Me4  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Me5  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Pr1  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Pr3  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Pr6  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Re1  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....CT.... ......
Re2  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....CC.... ......
Re4  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ..G.C..... ......
Re5  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ..G.C..... ......
Ro1  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Ro2  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Ro3  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Ro4  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
Ro5  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
S1   .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
S2   .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
S3   .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
S4   .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
S5   .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
SA1  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
SA2  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
St1  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
St2  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
St3  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
St4  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
St5  .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
T1   .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
T2   .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
T3   .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
T4   .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......
T5   .CC.CT.T.. .....TATTT T....A.CA. .....T.C.T ....C..... ......

Posicions variables en el gen citocrom b fragment 2 (cytb-2). P. pityusensis
          11111 2222223333 334444
      134401338 1246670012 693489
     3537957230 6331936781 038294
Al1  CATTTCTCTC CTCACCCCTC GCCCAT
Al2  .......... .......... ......
Al3  .......... .......... ......
Cg1  .......... .......T.. ......
Cg2  .......... ..c.c..T.c .c....
Cg3  .......... .......T.. .c...t
Dg1  ....C..T.. ..T....... .T.T..
Dg2  .......... ....T..... A.....
Dg3  ....C..T.. ..T....... .T.T..
G1   .......... .........T ......
G2   .......... .........T ......
G3   .......... .........T ......
In1  ....CT.T.. ..T.....t. .T.tGt
In2  ....CT.T.. ..T....... .T.Tgt
In3  ....CT.T.. ..T....... .T.TGt
IP1  T......... .......... ......
IP2  .......... ....T..... ......
IP3  .......... .......... ....G.
Nn1  .G........ .......... A.....
Nn2  .G........ .......... A.....
Nn3  .G........ .......... A.....
P1   .......... ...T...... ......
P2   .......... ...T...... ......
P3   .......... ...T...... ......
SC1  .....T.... c......... .c....
SC2  .......... .......... .c....
SC3  .......... .......... ......
Tr4  .......... .......... ......
Tr6  ...C...... ..c.c..... .c...t
Tr5  .......... .......... ......
Fx1  ..C...C... .......... ......
Fx2  ....t..... .A........ ......
Fx3  ....t..... .......... ......

Fx4  ..C....... .......... ......
Fx5  ....t....A .......... ......
Mu1  ....C..T.. A.T.T.T... .T.T..
Mu2  ....C..T.. A.T.T.T... .T.T..
Mu3  ....C..T.. A.T.T.T... .T.T..
Mu30 ....C..T.. A.T.T.T... .T.T..
Mu32 ....c..T.. A.T.T.T... .T.T..
Ft1  .......... .......... ......
Ft5  .......... .......... ......
Ft2  .......... .......... ......
Ft3  .......... .......... ......
Ft4  .......... .......... ......
El1  .......... .......... ......
El2  .......... .......... ......
El3  .......... .......... ......
El4  .......... .......... ......
El5  .......... .......... ......
E1   .....T..C. ........G. ...T..
E2   .....T..C. ........G. ...T..
E3   ....CT.T.. ..T....... .T.T..
E4   .....T..C. ........G. ...T.G
Er1  .......... .....T.... ..T...
Er2  .......... .......... ......
Er3  .......... .......... ......
Er4  .......... .......... ......
Er5  .......... .......... ......
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Posicions variables en el fragment regió control (RC).  P. lilfordi

       11111111 1122222233 3333444444 4
     5700556789 9913467800 2344014555 6
     3502154852 3685283129 5414909236 2
D1   ACGCAATTAT TTCTCACACT CCTTTACCCA T
D2   .......... .......... .......... .
D3   .......... .......... .......... .
D4   .......... .......... .......... .
D5   .......... .......... .......... .
D6   .......... .......... .......... .
D7   .......... .......... .......... .
D8   .......... .......... .......... .
D9   .......... .......... .......... .
D10  .G........ .......... .......... .
D11  .......... .......... .......... .
D12  .......... .......... .......... .
D13  .......... ....G..... .......... .
D14  .......... .......... .......... .
D15  .......... .......... .......... .
Gu1  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Gu2  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Gu3  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Gu4  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Gu5  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Mg1  .......... .......... .T........ .
Mg2  .......... .......... .T........ .
Mg3  .......... .......... .T........ .
Mg4  .......... .......... .T........ .
Mg5  .......... .......... .T........ .
Mp1  .......... .......... .T........ .
Mp2  .......... .......... .T........ .
Mp3  ......t.a. .......... .T........ .
Mp4  .......... .......... .T........ .
Mp5  .......... .......... .T........ .
To1  .......... .......... .T........ .
To2  .......... .......... .T........ .
To3  .......... .......... .T........ .
To4  .......... .......... .T........ .
Mo1  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Mo3  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Mo4  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Mo5  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Ps1  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Ps2  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Ps3  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Ps4  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Ps5  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Ps6  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Pe1  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Pe2  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Pe3  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Pe4  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Pe5  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Ca1  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Ca2  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Ca3  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Ca4  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Ca5  .....C..T. .A.A...... .T.C.GT... .
Cr1  ....TC.... .A.A...... .T.C...... .
Cr2  ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
Cr3  ....TC.... .A.A...... .T.C...... .
Cr4  ...T.C.... .A.A.T.... .T.C...... .
Cr5  ...T.C.... .A.A.T.... .T.C...... .
Cr6  ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
Cr7  ....TC.... .A.A...... .T.C...... .
Cr8  ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
Cr10 ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
Cb1  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Cb2  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Cb3  G..T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .

CI1  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
CI2  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
CI3  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
CI4  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
CI5  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
CII1 ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
CII2 ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
CII3 ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
CII4 ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
CII5 ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Cm1  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Cm3  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Cm4  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Cm5  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Pr6  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Pr7  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Pr8  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Pr9  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Pr10 ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Re1  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Re2  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Re3  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Re4  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Re5  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Ro1  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Ro2  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Ro3  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Ro4  ...T.CA.TC AA....T.T. .TACt...T. .
Ro5  ...T.CA.TC AA....T.T. .TACta..T. .
S1   ..CT.CA.TC A.....T.T. .TAC....T. .
S2   .....CA.TC A.....T.T. .TAC....T. .
S3   .....CA.TC A.....T.T. .TAC....T. .
S4   .....CA.TC A.....T.T. .TAC....T. .
S5   .....CA.TC A.....T.T. .TAC....T. .
St1  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
St2  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
St3  .....CA.TC AAT...T.TC .TAC....T. .
St4  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
St5  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
SA1  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
SA2  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Ap1  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Ap2  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Ap3  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Ap4  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Ap5  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Ag1  .....CACTC A.....T.T. .TAC....T. .
Ag2  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Ag3  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Ag4  .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Ag5  .....CACTC A.....T.T. .TAC....T. .
A1   .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
A2   .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
A3   .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
A4   .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
A5   .....CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
BM1  ..CT.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
BM4  ..CT.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
BM3  ..CT.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Me1  .....CACTC A.....T.T. .TAC....T. .
Me2  .....CACTC A.....T.T. .TAC....T. .
Me3  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Me4  ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Me5  .....CACTC A.....T.T. .TAC....T. .
T1   ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .

Les seqüències de color verd corresponen a les poblacions de Menorca; les de color vermell, a les de
l’arxipèlag de Cabrera i les seqüències de color blau, a les poblacions de Mallorca
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T2   ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
T3   ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
T4   ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
T5   ...T.CA.TC AA....T.T. .TAC....T. .
Fl1  .....C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Fl2  .....C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Fl3  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Fl4  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Fl5  .....C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Fo1  .....C.... .A.A...... TT.C...... .
Fo2  .....C.... .A.A...... TT.C...... .
Fo3  .....C.... .A.A...... TT.C...... .
Fo4  .....C.... .A.A...... TT.C...... .
Fo5  .....C.... .A.A...... TT.C...... .
I1   ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
I2   ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
I3   ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
I4   ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
I5   ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Pl2  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Pl3  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Pl4  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Pl5  .....C.... .A.A...... .T.C...... .
Po1  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Po2  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Po3  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Po4  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
B1   ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
B2   ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
B3   ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
B4   ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
B5   ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Cf1  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Cf2  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Cf3  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Cf4  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Cf5  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Cf6  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Rt1  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Rt2  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Rt3  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Rt5  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
M1   ...T.C.... .A.A...C.. .T.C..TT.. .

M2   ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
M3   ...T.C.... .A.A...C.. .T.C..TT.. .
M4   .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
M5   .....C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Cp1  ...T.CA... .A.A...... .T.C..TT.. .
Cp2  ...T.C.... .A.A...... .T.CA.TT.. .
Cp3  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Cp4  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Cp5  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Cp6  G..T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Cp7  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Cp8  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Cp9  ...T.CA... .A.A...... .T.C..TT.. .
Cp10 ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Co3  .....C.... .A.A..T... .T.C...... .
Co4  .....C.... .A.A..T... .T.C.....C .
Co5  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Co24 .....C.... .A.A...... .T.C...... .
Rd1  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Rd2  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Rd3  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Rd4  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Rd5  .....C..T. .A.A...... .T.C.G.... .
Et1  ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
Et2  ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
Et3  ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
Et4  ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
Et5  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. A
Ej1  .....C.... .A.A..T... .T.C...... .
Ej2  .....C.... .A.A..T... .T.C...... .
Ej3  .....C.... .A.A..T... .T.C...... .
Ef1  ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
Ef2  ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
Ef3  ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
Ec1  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Ec3  ...T.C.... .A.A...... .T.C...T.. .
Ec4  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
Ec5  ...T.C.... .A.A...... .T.C..TT.. .
X1   ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
X2   ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
X3   ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
X4   ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .
X5   ...T.C.... .A.A...... .T.C...... .

Posicions variables en el fragment regió control (RC).  P. pitiusensis
    12222233
    61223901
    72791094
E1  TCAAAATC
E2  ........
E3  ....T...
E4  ........
E5  ........
El1 ........
El2 ........
El3 ........
El4 ........
El5 ........
Er1 ........
Er2 ........
Er3 ........
Er4 ........
Er5 .......G
Ft1 ........
Ft2 ........
Ft3 ........
Ft4 ........
Ft5 ........
Fx1 ..G.....
Fx2 ........
Fx3 ........

Fx4 ......C.
Fx5 ........
Mu1 ........
Mu2 ........
Mu3 ........
Mu4 ........
Al1 ........
Al2 ........
Al3 ........
Dg1 ........
Dg2 ........
Dg3 ........
G1  ........
G2  ........
G3  ........
IP1 .....T..
IP2 .....T..
IP3 .....T..
Nn1 ........
Nn2 ........
Nn3 ........
P1  ........
P2  ........

P3  .c.a....
Cg1 ........
Cg2 ........
Cg3 ........
In1 ........
In2 ........
Tr4 ...T....
Tr5 ...T....
Tr6 C.......
SC1 .G......
SC3 ........
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Posicions variables en el gen rRNA12s.  P. lilfordi

        1111123 333
      685889980 123
     1877184688 482
Ag1  GAATATTTCT ATT
Ag2  .......... ...
Ag3  .......... ...
Ag4  .......... ...
Ag5  .......... ...
Ap1  .......... ...
Ap2  .......... ...
Ap3  .......... ...
Ap4  .......... ...
Ap5  .......... ...
SA1  .......... ...
SA2  .......... ...
A1   .......... ...
A2   .......... ...
A3   .......... ...
A4   .......... ...
A5   .......... ...
Cb1  .......... ...
Cb2  .......... ...
Cb3  .......... ...
Cb4  .......... ...
Cb5  .......... ...
CI1  .......... ...
CI2  .......... ...
CI3  .......... ...
CI4  .......... ...
CI5  .......... ...
CII1 .......... ...
CII2 .......... ...
CII3 .......... ...
CII4 .......... ...
CII5 .......... ...
Cm1  .......... ...
Cm2  .......... ...
Cm3  .......... ...
Cm4  .......... ...
Cm5  .......... ...
Pr1  .......... ...
Pr3  .......... ...
Pr6  .......... ...
Pr7  .......... ...
Pr8  .......... ...
Pr9  .......... ...
Re1  .......... ...
Re2  .......... ...
Re3  .......... ...
Re4  .......... ...
Re5  .......... ...
Re6  .......... ...
Re7  .......... ...
Re8  .......... ...
Ro1  .......... ...
Ro2  .......... ...
Ro3  .......... ...
Ro4  .......... ...
Ro5  .......... ...
S1   .......... ...
S2   .......C.. ...
S3   .......C.. ...
S4   .......C.. ...
S5   .......C.. ...
St1  .......... ...
St2  .......... ...
St3  .......... ...
St4  .......... ...
St5  .......... ...

Les seqüències de color verd corresponen a les poblacions de Menorca; les de color vermell, a les de
l’arxipèlag de Cabrera i les seqüències de color blau, a les poblacions de Mallorca

BM1  .......... ..T
BM2  .......... ...
BM3  .......... ...
BM4  .......... ...
BM5  .......... ...
Me1  .......... ...
Me2  .......... ...
Me3  .......... ...
Me4  .......... ...
Me5  .......... ..T
T1   .......... ...
T2   .......... ...
T3   .......... ...
T4   .......... ...
T5   .......... ...
Ca1  TG....C.TC ...
Ca2  TG....C.TC ...
Ca3  TG....C.TC ...
Ca4  TG....C.TC ...
Ca5  TG....C.TC ...
Ca6  TG....C.TC ...
Ca7  TG....C.TC ...
Ca8  TG....C.TC ...
Ca9  TG....C.TC ...
Ca10 TG....C.TC ...
Gu2  TG....C.TC ...
Gu3  TG....C.TC ...
Gu4  TG....C.TC ...
Gu5  TG....C.TC ...
Mo1  TG....C.TC ...
Mo2  TG....C.TC ...
Mo3  TG....C.TC ...
Mo4  TG....C.TC ...
Mo5  TG....C.TC ...
Pe1  TG....C.TC ...
Pe2  TG....C.TC ...
Pe3  TG....C.TC ...
Pe4  TG....C.TC ...
Pe5  TG....C.TC ...
Pe6  TG....C.TC ...
Pe7  TG....C.TC ...
Pe8  TG....C.TC ...
Pe9  TG....C.TC ...
Pe10 TG....C.TC ...
D11  TG.CG.C.TC ...
D12  TG.CG.C.TC ...
D13  TG.CG.C.TC ...
D14  TG.CG.C.TC ...
D15  TG.CG.C.TC ...
D16  TG.CG.C.TC ...
D17  TG.CG.C.TC ...
D18  TG.CG.C.TC ...
D19  TG.CG.C.TC ...
D20  TG.CG.C.TC ...
D22  TG.CG.C.TC ...
D23  TG.CG.C.TC ...
D24  TG.CG.C.TC ...
D25  TG.CG.C.TC ...
Mg1  TG.CG.C.TC G..
Mg2  TG.CG.C.TC G..
Mg3  TG.CG.C.TC G..
Mg4  TG.CG.C.TC G..
Mg5  TG.CG.C.TC G..
Mg7  TG.CG.C.TC G..
Mg8  TG.CG.C.TC G..
Mg9  TG.CG.C.TC G..

Mg10 TG.CG.C.TC G..
Mp1  TG.CG.C.TC G..
Mp2  TG.CG.C.TC G..
Mp3  TG.CG.C.TC G..
Mp4  TG.CG.C.TC G..
Mp5  TG.CG.C.TC G..
MP6  TG.CG.C.TC G..
Mp7  TG.CG.C.TC G..
Mp8  TG.CG.C.TC G..
Mp9  TG.CG.C.TC G..
To1  TG.CG.C.TC ...
To2  TG.CG.C.TC ...
To3  TG.CG.C.TC ...
To4  TG.CG.C.TC ...
Ps1  TG....C.TC ...
Ps2  TG....C.TC ...
Ps3  TG....C.TC ...
Ps4  TG....C.TC ...
Ps5  TG....C.TC ...
Ps6  TG....C.TC ...
Cr1  TG....C.TC ...
Cr2  TG....C.TC ...
Cr3  TG....C.TC ...
Cr4  TG....C.TC ...
Cr5  TG....C.TC ...
Cr6  TG....C.TC ...
Cr7  TG....C.TC ...
Cr8  TG....C.TC ...
Cr9  TG....C.TC ...
Cr10 TG....C.TC ...
Fo1  TG....C.TC ...
Fo2  TG....C.TC ...
Fo3  TG....C.TC ...
Fo4  TG....C.TC ...
Fo5  TG...CC.TC ...
Po1  TG....C.TC ...
Po2  TG....C.TC ...
Po3  TG....C.TC ...
Po4  TG....C.TC ...
Po5  TG....C.TC ...
Pl2  TG....C.TC ...
Pl3  TG....C.TC ...
Pl4  TG....C.TC ...
Pl5  TG....C.TC ...
Co3  TG....C.TC ...
Co4  TG....C.TC ...
Co5  TG....C.TC ...
CO24 TG....C.TC ...
Ej1  TG....C.TC ...
Ej2  TG....C.TC ...
Ej3  TG....C.TC ...
Rd1  TG....C.TC ...
Rd2  TG....C.TC ...
Rd3  TG....C.TC ...
Rd4  TG....C.TC ...
Rd5  TG....C.TC ...
Cp1  TGG...C.TC ..C
Cp2  TGG...C.TC ..C
Cp3  TG....C.TC ...
Cp4  TGG...C.TC ..C
Cp5  TGG...C.TC ..C
Cp7  TG....C.TC ...
Cp8  TGG...C.TC ..C
Cp9  TGG...C.TC ..C
Cf1  TGG...C.TC ..C
Cf2  TGG...C.TC ..C

Cf3  TGG...C.TC ..C
Cf4  TGG...C.TC ..C
Cf5  TGG...C.TC ..C
Cf6  TGG...C.TC ..C
Cf7  TGG...C.TC ..C
Cf8  TGG...C.TC ..C
Cf10 TGG...C.TC ..C
M1   TGG...C.TC ..C
M2   TGG...C.TC ..C
M3   TGG...C.TC ..C
M4   TG....C.TC ...
M5   TGG...C.TC ..C
Rt1  TGG...C.TC ..C
Rt2  TGG...C.TC ..C
Rt3  TGG...C.TC ..C
Rt4  TGG...C.TC ..C
Rt5  TGG...C.TC ..C
Ef1  TGG...C.TC .C.
Ef3  TGG...C.TC .C.
Et2  TGG...C.TC .C.
Et4  TGG...C.TC .C.
Et5  TGG...C.TC ..C
Ec1  TGG...C.TC ..C
Ec2  TGG...C.TC ..C
Ec3  TGG...C.TC ..C
Ec4  TGG...C.TC ..C
Ec5  TGG...C.TC ..C
X1   TGG...C.TC .C.
X2   TGG...C.TC .C.
X3   TGG...C.TC .C.
X4   TGG...C.TC .C.
X5   TGG...C.TC .C.
Fl1  TGG...C.TC ..C
Fl2  TGG...C.TC ..C
Fl4  TGG...C.TC ..C
Fl5  TGG...C.TC ..C
B1   TGG...C.TC ..C
B2   TGG...C.TC ..C
B3   TGG...C.TC ..C
B4   TGG...C.TC ..C
B5   TGG...C.TC ..C
I1   TGG...C.TC ..C
I2   TGG...C.TC ..C
I3   TGG...C.TC ..C
I4   TGG...C.TC ..C
I5   TGG...C.TC ..C
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     1113
    91284
    85883
E1  CCACC
E2  .....
E3  ..G..
E4  .....
E5  ..G..
Er1 .....
Er2 .....
Er3 .....
Er4 ...T.
Er5 .....
Fx1 .....
Fx2 .....
Fx3 .....
Fx4 .....
Ft1 .....
Ft2 .....
Ft3 .....
Ft4 .....
Ft5 .....

El1 TT...
El4 .....
El5 T...A
Mu1 ..G..
Mu2 ..G..
Mu3 ..G..
P1  .....
P2  .....
P3  .....
Nn1 .....
Nn2 .....
Nn3 .....
IP1 .....
IP2 T....
IP3 .....
G1  .....
G2  .....
G3  .....
Dg1 ..G..

Posicions variables en el gen rRNA12s.  P. pityusensis

Dg2 .....
Dg3 ..G..
Al1 .....
Al2 .....
Al3 .....
Tr4 .....
Tr5 .....
Tr6 .....
SC1 .....
SC2 .....
SC3 .....
In1 ..G..
In2 ..G..
In3 ..G..
Cg1 .....
Cg2 .....
Cg3 .....
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Posicions variables en el fragment NADH. P. lilfordi
Les seqüències de color verd corresponen a les poblacions de Menorca; les de color vermell, a les de
l’arxipèlag de Cabrera i les seqüències de color blau, a les poblacions de Mallorca

              1 1112222223 3333333333 3333444444 4555555555 5555556666 66
       11124670 0085688890 0112344456 6778123346 9133334556 6689991334 47
     4913813722 5662503958 9198101901 7699516956 7725894072 3692582017 83
Cp1  CCCTCTTTGC AATCTCCATA CAACCTCGGA CTTCTACCTT CTAAAGCAAT TGCACCTCAA TA
Cp3  ...C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Cp4  .......... .......... .......... ...T...... .......... ......C... ..
Cp5  .......... .......... .......A.. .......... .......... .......... ..
Cp6  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
Cp8  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
Cp9  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
Cf1  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
Cf3  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
Cf4  .........c .......... .......... .......... .......... .......... ..
Cf5  .......... .......... ........A. .......... .......... .......... ..
Cf9  c.T......c .......... .......... .......... .......... .......... ..
Cf10 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
M2   .T.......T .......... ....T..... .......T.. .......... .......... ..
M3   .......... .......... .......... ....C..... .......... .....T.... ..
M4   ...C.....T .........G T..T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Fo1  ...C.....T .........G ...T...A.. .......T.. T......G.. CA......GG ..
Fo2  ...C.....T .........G ...T...A.. .......T.. T......G.. CA......GG ..
Fo3  ...C.....T .........G ...T...A.. .......T.. T......G.. CA......GG ..
Fo4  ...C.....T .........G ...T...A.. .......T.. T......G.. CA......GG ..
Co3  ...C.....T .........G ...T...A.. .......T.. T......G.. C.......GG .a
Co4  ..cc.....T .........G ...T...A.. .......T.. T......G.. C.......GG ..
Co5  ...C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Co6  ...C.....T .........G ...T...A.. .......T.. T......G.. C.......GG ..
Co8  ...C.....T .........G ...T...A.. .......T.. T......G.. C.......GG ..
Co12 ...C.....T .........G ...T...A.. .......T.. T......G.. C.......GG ..
Co14 ...C.....T .........G ..GT...A.. .......T.. T......G.. C.......GG ..
Co18 ...C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Co24 ...C.....T .........G ...T...A.. .......T.. T......G.. C.......GG ..
Rd3  ...C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Rd4  ...C.....T ..C......G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Rd5  ...C.....T ..C......G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Po1  ..cC.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Po2  ...C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Po3  ...C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Po4  c..C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Po5  ...C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Pl2  ...C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Pl3  c..C.....T .........G ...T.C.AA. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Pl4  cc.C..t..T .........G ...T.C.AA. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Pl5  ...C.....T .........G ...T...A.. .......T.. T......G.. C.......GG ..
I2   .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
I5   .......... .......... .......... .......... .......... .......... c.
Et1  ...C.....T .........G .G.....A.. ..C....... .......... .......TGG ..
Et2  ...C.....T .........G .G.....A.. ..C....... .......... .......TGG ..
Et3  ...C.....T .........G .G.....A.. ..C....... ...C...... .......TGG ..
Et4  ...C.....T .........G .G.....A.. ..C....... .......... .......TGG ..
Et5  .......... .......... .......... .......... .......... .......TG. ..
Ej1  ...C.....T .........G ...T...A.. .......T.. T......G.. C.......GG ..
Ej2  ...C.....T .........G ...T...A.. .......T.. T......G.. C.......GG ..
Ej3  c.cC.....T .........G ...T...A.. .......T.. T......G.. C.......GG ..
Ef1  ...C.....T .........G .G.....A.. ..C....... .......... .......TGG ..
Ef2  ...C.....T ...T.....G .G.....A.. ..C....... .......... .......TGG ..
Ef3  ...C.....T .........G .G.....A.. ..C....... .......... .......TGG .C
Ec2  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
Ec5  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
X2   ...C..t..T .........G .G.....A.. ..C....... .......... .......TGG ..
X3   c..C..t..T .........G .G.....A.. ..C....... .......... .......TGG ..
X4   c..C.....T .........G .G.....A.. ..C....... .......... .......TGG ..
B1   .......... .......... .......... .......T.. .......... .......... C.
B2   c......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
B3   c......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
B4   c....tt... .......... .......... .......... .......... .......... ..
B5   c.....t... .......... .......... .......... .......... .......... ..
Rt1  .......... .......... .......... .......... ....C..... .g........ ..
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Rt3  .......... .......... .......... .......... ........T. .......... ..
Rt5  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
Fl1  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
Fl2  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
Fl3  .......... .......... .......... .......... ....a..... .A........ ..
Fl4  .......... .......... .......... .......... ...a...... .A........ ..
Fl5  .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..
Ca1  ..cC..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Ca3  ...C..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Ca4  ...C..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Ca6  ...C..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Ca7  ...C..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Ca9  ...C..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Ca10 .ccC..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Ps2  ...C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Ps3  ...C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
PS1  ...C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
PS4  ...C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
D1   ...C.....T G....T.G.G ......TA.. T.C....TC. TCT....... C.T.T...G. ..
D3   ...C.....T G....T.G.G ......TA.. T.C....TC. TCT....... C.T.T...G. ..
D4   ...C.....T G....T.G.G ......TA.. T.C....TC. TCT....... C.T.T...G. ..
D16  ...C.....T G....T.G.G ......TA.. T.C....TC. TCT....... C.T.T...G. ..
D17  ...C.....T G....TTG.G ......TA.. T.C....TC. TCT....... C.T.T...G. ..
D18  ...C.....T G....T.G.G ......TA.. T.C....TC. TCT....... C.T.T...G. ..
D19  ...C.....T G....T.G.G ......TA.. T.C....TC. TCT....... C.T.T...G. t.
D20  ...C.....T G....T.G.G ......TA.. T.C....TC. TCT....... C.T.T...G. ..
D21  ...C.C...T G....T.G.G ......TA.. T.C....TC. TCT....... C.T.T...G. .a
D22  ...C.....T G....T.G.. ......TA.. T.C....TC. TCT.a..... C.T.T...G. ..
D23  ...C.....T G....T.G.G ......TA.. T.C....TC. TCT....... C.T.T...G. .a
D24  ...C.....T G....T.G.G ......TA.. T.C....TC. TCT....... C.T.T...G. ..
D25  ...C.....T G....T.G.G ......TA.. T.C..G.TC. TCT....... C.T.T...G. ..
Gu1  ...C..C..T .a.......G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Gu2  ...C..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Gu3  ...C..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Gu4  ...C..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Gu5  ...C..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Mo1  ...C.....T .........G ...T.C.Aa. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Mo3  ...C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Mo4  ...C.....T .........G ...T.C.A.. TC.....T.. T......G.. C.......GG ..
Mo5  ...C..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Pe1  ...C..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Pe3  ...C..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Pe4  ...C..C..T ...c.....G ...T...AA. Tt.....T.. T......G.. C.......G. ..
Pe6  ...C..C..T .........G ...T...AA. T.....cT.. T......G.. C.......G. ..
Pe10 ...C..C..T .........G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......G. ..
Mg1  ...C.....T G....T.GC. ......TA.. T.C....TC. TC........ C.T.T...G. ..
Mg2  ...C.....T G....T.GC. ......TA.. T.C....TC. TC........ C.T.T...G. ..
Mg3  ...C.....T G....T.GC. ......TA.. T.C....TC. TC........ C.T.T...G. ..
Mg4  ...C.....T G....T.GC. ......TA.. T.C....TC. TC........ C.T.T...G. ..
Mg5  ...C.....T G....T.GC. ......TA.. T.C....TC. TC.a...... C.T.t...G. ..
Mg10 ...C.....T G....T.GC. ......TA.. T.C....TC. TC........ C.T.T...G. ..
Mp1  ...C.....T G....T.GC. ......TA.. T.C....TC. TC........ C.T.T...G. ..
Mp2  ...C.....T G....T.GC. ......TA.. T.C....TC. TC........ C.T.T...G. ..
Mp5  ...C.....T G....T.GC. ......TA.. T.C....TC. TC........ C.T.T...G. ..
Mp7  ...C.....T G....T.GC. ......TA.. T.C....TC. TC........ C.T.T...G. ..
Cr1  ...C.....T ........CG ...T...A.. T......T.. T......G.. C.......GG ..
Cr2  ...C.....T .G..C....G ...T...AA. T......T.. T......G.. C.......GG ..
Cr3  ...C.....T ........CG ...T...A.. T......T.. T......G.. C.......GG ..
Cr4  ...C.....T .G.......G ...T...A.. T......T.. T......G.. C.......GG ..
To1  ...C...CAT G....T.G.. ......TA.. T.C....TC. T......... C.T.T...G. ..
To2  ...C...CAT G....T.G.. ......TA.. T.C....TC. T......... C.T.T...G. ..
To3  ...C...CAT G....T.G.. ......TA.. T.C....TC. T......... C.T.T...G. ..
A1   ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G...cC. ..
Ag1  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Ag2  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Ag3  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Ap1  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Ap3  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Ap4  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
BM2  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
BM3  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
BM5  cc.C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
CI4  c..c..t..T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
CI5  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
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CII3 ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
CII4 ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
CII5 ...C..t..T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Cb1  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Cb2  .ccC.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Cb3  .c.C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Cb4  .c.C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Cb5  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Cm2  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Cm3  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Cm5  ...C..t..T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G...cc. ..
Me2  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Me3  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Me4  ...C.....T ....C..G.G ....t..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Me5  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Pr1  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.C T..G.AT..C CA.G....C. ..
Pr3  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.C T..G.AT..C CA.G....C. ..
Pr6  .ccc.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.C T..G.AT..C CA.G....C. ..
Pr8  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.C T..G.AT..C CA.G....C. ..
Pr9  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.C T..G.AT..C CA.G....C. ..
Pr10 ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.C T..G.AT..C CA.G....C. ..
Re1  ...C.....T ....C..G.G ....T..AAG T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Re2  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Re3  ...CT....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Re5  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Re6  ...C.....T ....C..G.G ....T..AAG T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
Ro1  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G.c..C. ..
Ro2  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.C T..G.AT..C CA.G....C. ..
Ro3  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
S1   ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C.TT.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
S2   ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. TC.G.AT..C CA.G....C. ..
S4   c..C..t..T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. TC.G.AT..C CA.G....C. ..
S5   c..C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. TC.G.AT..C CA.G....C. ..
SA2  t..C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
St3  ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
St5  .t.C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.. T..G.AT..C CA.G....C. ..
T1   ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.C T..G.AT..C CA.G....C. ..
T2   ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.C T..G.AT..C CA.G....C. ..
T3   c..C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.C T..G.AT..C CA.G....C. ..
T4   ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.C T..G.AT..C CA.G....C. ..
T5   ...C.....T ....C..G.G ....T..AA. T...C..T.C T..G.AT..C CA.G....C. ..

Posicions variables en el fragment NADH. P. pityusensis
        1122333 3444445566
     3394866027 7125681702
     3428937642 7762456414
E1   AATCCACATT TCACTTTCTT
E2   .......... ..........
E3   ..C....G.C .........C
E4   .......... ..........
E5   ..C....G.C ..........
El1  .......... ..........
El2  .......... ..........
El3  .......... ..........
El4  .......... ..........
El5  .......... ..........
Er1  .......... ..........
Er2  .......... ..........
Er3  .......... ..........
Er4  .......... ..........
Er5  .......... ..........
Ft1  .......... ..........
Ft2  ....G..... ..G.......
Ft3  .......... ..........
Ft4  .......... ..........
Ft5  ........GC C.........
Fx1  ..t....... ...T..C...
Fx2  .......... ..........
Fx3  ..t....... ..........
Fx5  ..t..G.... ..........
Mu1  ..C....G.C ..........
Mu2  ..C....G.C ..........
Mu3  ..C....G.C ..........

Mu30 ..C....G.C ..........
Mu32 ..C....G.C ..........
Tr4  .......... ..........
Tr5  .a........ ..........
Tr6  .......... ..........
SC1  T......... .......cC.
SC2  T......... ..........
SC3  T..c..c... ..........
P1   .......... ..........
P2   .......... ..........
P3   ...c...... ..........
Nn1  .G........ ..........
Nn2  .G.....at. .c........
Nn3  .G........ ..........
In1  ..C....G.C ...c......
In2  ..C....GtC ..........
In3  ..C....G.C ..........
Cg1  T......... ..a.......
Cg2  T.......t. ..........
Cg3  t.......t. .c........
G1   .......... ..........
G2   .a......t. ..........
G3   .......... ..........
IP1  .......... ..........
IP2  .......... ..........
IP3  ........t. ...ct.....

Dg1  ..C....G.C ..........
Dg2  .......... ..........
Dg3  ..C....G.C ..........
Al1  -------... .C........
Al2  ---A..G... .G..AA.A..
Al3  --........ ..........


