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Abstract 
 
Macroinvertebrates are an important group of organisms in fluvial ecosystems and they usually 
have a key role in these ecosystems. The communities of these little animals are organized 
according different environmental characteristics. These environmental factors can be combined 
and act at different spatial scales. The largest scale are regions and latitudinal gradient, 
associated with bioclimatic and habitat characteristics. The smallest scale is microhabitat. This 
one could be important if the scale is reduced.  
 
In this project, I analysed the communities described in previous work, who studied diversity 
patterns of aquatic macroinvertebrates distributed in 61 rivers of six mountainous regions along 
a latitudinal gradient between Morocco and Sweden. The aim of this study is determining the 
organization of macroinvertebrates communities and what factors define the richness, abundance 
and diversity along the latitudinal gradient. The influence of scale on these communities are 
evaluated too. For this reason, patterns at the microhabitat, river stretch, and regional scale are 
analysed in this project. These aims have not been covered in previous work. 
 
All regions are grouped together forming four different clusters linked to latitude gradient, but 
latitude does not explain the macroinvertebrate communities. At the regional level, richness and 
abundance are explained by the heterogeneity of the habitat and the type of substrate. However, 
diversity is linked to the seasonality of rainfall. Microhabitat are only important at the local level. It 
defines the structure of these communities because the most relevant variables in this scale differ 
between regions. In conclusion, the dynamics of macroinvertebrate communities depends on a 
combination of habitat and climate regional factors. These ones act as a filter determining the 
regional composition of aquatic macroinvertebrates. 
 
Key words: macroinvertebrates, latitude, microhabitat, fluvial habitat, bioclimatic.  
 
 
Resum 
 
Els macroinvertebrats són una part important de la biodiversitat dels ecosistemes fluvials i tenen 
un paper clau en la funció de l’ecosistema. Les comunitats que formen aquests organismes 
s’organitzen en funció de múltiples factors i característiques ambientals que poden combinar-se 
i fins i tot, actuar a escales espacials diferents. Per exemple a nivell local a escala de tram de riu, 
es pot pensar que els microhàbitats prenen importància, en canvi a nivell regional, les 
característiques climàtiques haurien de determinar l’assemblatge de les comunitats.  
 
En aquest projecte, s’han analitzat les comunitats descrites en un treball previ que va estudiar el 
patrons de diversitat de macroinvertebrats aquàtics distribuïts en 61 rius de sis regions 
muntanyoses al llarg d’un gradient latitudinal entre el Marroc i Suècia. L’objectiu del projecte 
actual és determinar com és l’assemblatge de les comunitats d’invertebrats i quines variables 
expliquen la seva riquesa, abundància i diversitat, al llarg d’un gradient latitudinal. A més, es 
pretén avaluar la influència de l’escala espacial sobre aquestes comunitats, per això s’analitzen 
els patrons a escala de microhàbitat, tram de riu i regió. Aquests objectius encara no s’havien 
cobert en els treballs previs.  
 
Les regions s’agrupen formant quatre grups diferenciats lligats a la latitud, però aquesta per si 
mateixa no explica les comunitats de macroinvertebrats, A nivell regional, la riquesa i 
l’abundància estan explicades per l’heterogeneïtat de l’hàbitat i el tipus de substrat, mentre que 
la diversitat està lligada a l’estacionalitat de les precipitacions. És només a escala local que el 
microhàbitat té importància per definir l’estructura d’aquestes comunitats, i les variables més 
rellevants són diferents entre les regions. En conclusió, les dinàmiques de les comunitats de 
macroinvertebrats que poden viure a unes determinades condicions del microhàbitat depenen 
primerament d’una combinació de factors regionals associats a l’hàbitat i al clima que actuen de 
filtre determinant la composició regional de macroinvertebrats aquàtics.  
 
Paraules clau: macroinvertebrats, latitud, microhàbitat, hàbitat fluvial, bioclimàtic. 
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1. INTRODUCCIÓ  
 
Els macroinvertebrats aquàtics agrupen una gran diversitat d’animals, com per exemple 

diversos grups de cucs, mol·luscs, crustacis, hidràcars i, principalment, insectes 

(Winterbourn, 1999). La majoria d’aquests macroinvertebrats són components 

importants dels ecosistemes fluvials i es troben a la majoria d’hàbitats i tenen una 

mobilitat generalment limitada dins les masses d’aigua i els seus entorns (Flotemersch 

et al., 2017). La seva importància recau en que contribueixen a les funcions 

ecosistèmiques, com ara el processament dels detritus, les interaccions microbianes-

animals i la transferència d’energia cap a nivells tròfics més elevats (Heino, 2005). Com 

que diversos grups de macroinvertebrats aquàtics són sensibles a les pertorbacions de 

l’hàbitat, són uns dels organismes més utilitzats per fer el seguiment biològic de la 

qualitat dels ecosistemes d’aigua dolça a tot el món (Bonada et al., 2006; Hussain & 

Pandit, 2012). Per tant, entendre els patrons de diversitat dels macroinvertebrats 

aquàtics i els mecanismes subjacents que han generat aquests patrons és de gran 

importància.  

 
Les comunitats de macroinvertebrats aquàtics es formen i s’organitzen en funció de 

diferents condicions ambientals i múltiples factors ecològics, evolutius i biogeogràfics, 

tots ells efectius a diferents escales espacials (Minshall, 1988; Poff, 1997; Heino et al., 

2003; Trigal et al., 2007). És a dir, la composició i distribució de les comunitats és el 

resultat de diversos processos que actuen simultàniament a diferents escales espacials 

i temporals, de manera que la presència o absència d’una espècie depèn de la 

combinació de les condicions ambientals locals i de factors biogeogràfics i evolutius a 

gran escala (Levin, 1992; Townsend et al., 2003; Mykrä et al., 2007). A més, la resposta 

de cada espècie a aquestes característiques ambientals pot ser independents de les 

d'altres espècies, ja que cada espècie respon a l’entorn i la interacció amb altres 

espècies depenent dels trets funcionals adquirits. Per tant, l’estudi de l’ecologia de les 

comunitats  suposa considerar un dinamisme en l’estructura de les comunitats, les quals 

poden variar contínuament (Lortie et al., 2004; Guisan & Thuiller, 2005; Ferrier & Guisan, 

2006; Algar et al., 2009; Wisz et al., 2012). 

 
L’hàbitat físic d’un tram de riu és heterogeni, ja que la geomorfologia del corrent i les 

característiques hidràuliques poden fluctuar. Per tant, hi ha factors efectius a nivell de 

tram de riu que determinen la composició de macroinvertebrats (Kärna et al., 2018). Per 

exemple el cabal, el tipus de substrat, la geomorfologia del riu o el tipus de cobertura de 

la vegetació poden afectar a l’assemblatge de les comunitats i la seva riquesa i 

abundància (Brooks et al, 2005; Hussain & Pandit, 2012). Altres factors actuen a nivell 
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de microhàbitats, perquè en un tram de riu podem trobar ràpids, basses o arrels 

submergides que tenen una forta incidència seleccionant les espècies que hi habiten 

(Costa & Melo, 2008). Característiques físiques directament associades al microhàbitat 

són la velocitat del corrent, la profunditat, la matèria orgànica particulada en suspensió 

o la mida de les partícules del substrat (Beisel et al., 1998; Robson & Chester, 1999; 

Callisto et al., 2001; Lamouroux et al., 2004). A més, els microhàbitats són dinàmics i 

poden canviar al llarg del temps en funció de les avingudes i l’equilibri 

erosió/sedimentació (Amoros & Bornette, 2002; Stanford et al., 2005; Whited et al., 2007; 

Chanut et al., 2019). Tanmateix, aquestes variables associades a microhàbitats poden 

variar molt dins de les regions (Heino et al., 2003). La influència del microhàbitat 

respecte a les característiques del tram pot ser més rellevant per determinar la 

comunitat, i en algun treball s’han detectat diferències en la composició de les 

comunitats d’invertebrats més grans entre microhàbitats diferents del mateix riu que 

entre trams del mateix riu de subconques diferents (Costa & Melo, 2008). Per exemple, 

a les capçaleres dels rius, les característiques físiques dels microhàbitats poden canviar 

contínuament a escales relativament petites, i aquests canvis afecten algunes funcions 

vitals dels macroinvertebrats, com per exemple l’alimentació, o fins i tot la disponibilitat 

de refugi (Lancaster & Downes, 2013). Per tant, la composició de la comunitat que 

podem trobar en un microhàbitat d’un tram de riu depèn de la interacció de múltiples 

factors efectius a diferent escala temporal i espacial. 

 
A una escala espacial més gran, les variables ambientals a nivell de tram estan 

subjectes a altres factors com la latitud, que es veuria especialment influenciada per 

variables bioclimàtiques (Gaston, 2000). Aquestes variables bioclimàtiques estan 

associades principalment a la temperatura i la precipitació i són els factors principals 

que poden configurar la distribució d’una part important de les comunitats (Allan 1995; 

Jacobsen et al., 1997). Un bon exemple el trobem en l’alta diversitat d’espècies a latituds 

baixes (tropicals) que va disminuint cap a latituds altes (boreals) (Gaston, 2000). 

Aquesta afirmació també es pot esperar per a les comunitats de macroinvertebrats 

aquàtics, però els resultats no són tan clars i alguns contradictoris perquè no tots els 

macroinvertebrats segueixen el patró de major riquesa i diversitat en funció de la latitud 

(Crow, 1993; Covich, 2009). Per exemple, hi ha una major diversitat de crustacis 

decàpodes, cargols prosobranquis i insectes com odonats, heteròpters i tricòpters en 

regions pròximes als tròpics que en regions més properes als pols, però altres grups 

com efemeròpters, coleòpters i dípters mostren la mateixa diversitat al llarg del mateix 

gradient (Flowers, 1991; Jacobsen et al., 1997; Jacobsen et al., 2008). 
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L’objectiu principal d’aquest estudi és determinar quines variables expliquen la riquesa, 

abundància i diversitat de les comunitats de macroinvertebrats entre regions al llarg d’un 

gradient latitudinal i determinar com s’explica l’assemblatge i l’estructura de les 

comunitats pel que fa a la presència i abundància dels macroinvertebrats en les diferents 

escales considerades. Amb aquest objectiu, s’han analitzat les comunitats de 

macroinvertebrats al llarg d’un gradient latitudinal des del Marroc fins a Escandinàvia 

(Projecte RICHABUN). Treballar amb escales espacials amplies com un gradient 

latitudinal ens permetrà detectar restriccions en les comunitats de macroinvertebrats que 

no es detecten a escales locals, de manera que s’evitarà extrapolar les observacions 

fetes a una escala menor a altres majors (Mykrä et al., 2007). Aquestes regions han 

estat afectades de manera diferent pels factors climàtics i biogeogràfics passats, per 

tant, en l’actualitat les condicions ecològiques de cadascuna de les regions són diferents 

(Múrria et al., 2017). D’altra banda, també cal considerar que els factors ambientals 

locals, com per exemple els règims de cabal, són diferents entre les regions 

mediterrànies, centre europees o les escandinaves (Bonada & Resh, 2013). Per tant, es 

considera que les condicions ecològiques i climàtiques, les característiques de l’hàbitat 

i els microhàbitats concrets, poden ser tant o més rellevants que la diferència latitudinal 

entre les regions. 

 
Específicament, aquest projecte vol determinar les contribucions relatives de tres 

escales espacials (regió, tram i microhàbitat) en la composició i distribució de les 

comunitats i testar quines característiques ecològiques i de l’hàbitat són més rellevants 

en l’assemblatge de les comunitats. Treballs previs ja han indicat diferències en les 

contribucions relatives de les tres escales considerades (Townsend et al., 2003), però 

també s’ha deixat palès la dificultat de definir les variables com locals o regionals, ja que 

les condicions d’hàbitat a escales inferiors poden estar limitades per factors a escales 

superiors (Tonn, 1990; Poff, 1997; Heino et al., 2003; Buendia et al., 2013). Respecte a 

treballs previs, en el projecte RICHABUN l’esforç de mostreig i el tractament de les 

dades va ser homogeni entre les sis regions, fet que converteixen la base de dades 

utilitzada en única i ofereix la possibilitat de poder definir amb més precisió quines 

variables són efectives a quina escala espacial. 

 
La hipòtesi principal és que, malgrat que la latitud per se pot ser una variable influent i 

rellevant, les condicions bioclimàtiques i les característiques de l’hàbitat poden explicar 

millor la riquesa, abundància i diversitat en les comunitats de macroinvertebrats. A 

escala local, les característiques i variables dels microhàbitats dels rius com per exemple 

la velocitat i la profunditat associada a basses i ràpids, la quantitat de fullaraca, matèria 
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orgànica o la granulometria del sediment seran més rellevants i importants per 

estructurar les comunitats que la latitud o els factors bioclimàtics i les característiques 

ambientals a escala regional o de tram. Segons aquestes hipòtesis, es pretén determinar 

si les variables a escala local són suficientment significatives per a estructurar les 

comunitats o bé hi ha major influència de les variables a escala regional, les quals puguin 

limitar l’efecte dels microhàbitats en els rius europeus del gradient establert.  

 

 

2. METODOLOGIA  
 
2.1. Regions i espais mostrejats  
 
El projecte RICHABUN va mostrejar un gradient latitudinal al llarg de cinc regions 

bioclimàtiques localitzades en sis regions muntanyoses: el Rif (Marroc) i la zona Bètica 

(Sud d'Espanya), àrees de les regions mediterrànies; l'àrea de Picos de Europa (Nord 

d'Espanya) a la regió atlàntica; la zona del Jura (França) a la regió continental; els 

Carpats (Eslovàquia) a la regió alpina; i finalment la zona de Jämtland (Suècia) a la 

regió boreal (Múrria et al., 2017) (Fig. 1, Taula 1). En cada regió es van mostrejar entre 

8 i 11 rius (8-Rif, 10-Bètic, 10-Picos, 11-Jura, 11-Carpats i 11-Jämtland) que van resultar 

en un total de 61 rius mostrejats (Annex I). 

 

 
Fig. 1. Situació geogràfica de les regions mostrejades al llarg del gradient Europeu establert 

(Projecte RICHABUN). 
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Taula 1. Descripció i configuració de cada una de les regions mostrejades (Múrria et al., 2017).  
n (nombre de llocs a cada regió), RD (Rang de distàncies entre llocs), MD (Mitjana de distàncies entre llocs), 
RA (Rang d’altituds entre llocs), MA (Mitjanes d’altituds entre llocs), RL (Rang latitudinal per regió) i ML 
(Mitjana latitudinal per regió). * El punt R11 no va ser mostrejat. 
 

Regió n RD (Km) MD (Km) RA (m) MA (m) RL (º) ML (º) 
Rif 9 (8)* 1,83–35,78 15,65 63–1362 887,44 35,10–35,38 35,22 

Betic 10 4,98–165,75 71,75 124–1314 983,60 36,78–37,89 37,19 
Picos 10 8,47–171,54 71,85 137–855 473,60 43,05–43,28 43,19 
Jura 11 11,16–128,64 58,22 332–931 590,72 46,35–47,32 46,79 

Carpats 11 7,47–101,34 53,96 614–938 725,09 48,74–49,26 49,05 
Jämtland 11 13,97–107,11 53,27 306–478 342,72 63,07–63,89 63,40 

 

 
2.2. Macroinvertebrats i metodologia de mostreig 
 
Els mostrejos dels macroinvertebrats i la recollida de dades corresponents a les 

variables ambientals i aquelles relacionades amb les característiques de l’hàbitat, a 

nivell de tram i microhàbitat, es van realitzar durant la primavera i tardor de 2008 (Múrria 

et al., 2017). El mostreig de macroinvertebrats va ser quantitatiu per tal d’avaluar la 

riquesa i l’abundància. Per fer-ho, es van utilitzar Hess cilíndrics de 30,5 cm de diàmetre 

i 250 µm de mida de malla. Se’n van col·locar tres en punts seleccionats a l’atzar per a 

cada tram mostrejat. A continuació es va remoure el substrat de la llera del riu, recollint 

tot el material en suspensió en mostres, una per cada un dels Hess, que van ser 

conservades en formol al 4% perquè és un fixador que manté el color i la forma dels 

macroinvertebrats i facilita la seva identificació (Stark et al., 2001). En total es van recollir 

183 mostres a escala de microhàbitat. 
 
Les mostres van ser rentades al laboratori en la campana de gasos i amb les respectives 

proteccions (guants, mascara...) degut a les propietats tòxiques i cancerígenes del 

formol (Stark et al., 2001). Posteriorment van ser analitzades utilitzant lupes binoculars, 

identificant taxonòmicament els macroinvertebrats fins a la categoria de gènere, amb 

l’ajuda de claus taxonòmiques (Tachet et al., 2010). L’ordre Diptera va ser identificat fins 

a la categoria de família, degut a la seva complexitat taxonòmica. Els ordres Copepoda, 

Gordiacea, Hydracarina, Oligochaeta i Ostracada no van ser identificats a nivells més 

específics pel mateix motiu.  

 
Durant aquest projecte, es pretenia a separar i identificar les 30 mostres de la zona 

Bètica recollides a la tardor de 2008. Malauradament el confinament total de març a juliol 

de 2020 no va permetre acabar aquesta tasca i, per tant, bastantes mostres de la tardor 

encara no estan disponibles per a ser analitzades. Com a alternativa, en aquest projecte 
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s’analitzen les dades de primavera que ja han estat totes identificades, però fins ara 

encara no havien estat analitzades. 

 
A nivell de tram, s’ha definit la riquesa com el total de taxons recollits en els tres Hess 

mostrejats per punt de mostreig. Pel que fa a l’abundància, s’ha definit com al sumatori 

dels organismes capturats en els tres Hess mostrejats per cada punt. A nivell de 

microhàbitat, s’ha utilitzat la riquesa i l’abundància capturada en cada Hess per separat. 

Pels anàlisis, totes les mesures d’abundància s’han transformat en el seu logaritme +1. 

A més a més, per a cada tram de riu, s’ha recollit la mesura de la diversitat genètica 

intraspecífica mesurada en Múrria et al., 2017 per determinar si les variables que 

expliquen la riquesa i l’abundància a nivell de gènere, són també les que expliquen la 

diversitat genètica intraspecífica de les espècies que componen la comunitat. Aquesta 

diversitat genètica és la mitjana de la diversitat nucleotídica π per a cadascuna de les 

espècies d’Hydropsyche, Baetis, Elmidae i Hydraenidae capturades en cada riu. 

 

 
2.3. Variables ambientals 
 
A nivell regional: s’han compilat un total de 19 variables bioclimàtiques (Taula 2) 

associades a cada punt de mostreig, que deriven de valors mensuals de temperatura i 

precipitació per tal de sintetitzar la informació i generar variables més significatives 

biològicament que només valors de temperatura i precipitació. Aquestes variables 

representen tendències anuals, l’estacionalitat i factors ambientals (WorldClim, 2020). 

Aquestes 19 variables han presentat correlació i s’han eliminat aquelles que estaven 

altament correlacionades per evitar la redundància en els models i que es puguin veure 

afectats  (Feld et al., 2016). 

  
 
Taula 2. Variables bioclimàtiques complementaries al mostreig del projecte.  
 

 
BIO1 

 
Temperatura mitjana anual 

 
BIO11 

 
Temperatura mitjana del trimestre més fred 

BIO2 Interval diürn mitjà  
(mitjana mensual (temp. màx. – temp. mín)) 

BIO12 Precipitació anual  

BIO3 Isotermalitat (BIO2 / BIO7) × 100 BIO13 Precipitacions del mes més humit 
BIO4 Estacionalitat de la temperatura  

(desviació estàndard × 100) 
BIO14 Precipitacions del mes més sec 

BIO5 Temperatura màxima del mes més càlid BIO15 Estacionalitat de les precipitacions  
(coeficient de variació) 

BIO6 Temperatura mínima del mes més fred BIO16 Precipitacions del trimestre més humit 
BIO7 Rang anual de temperatura  

(BIO5-BIO6) 
BIO17 Precipitacions del trimestre més sec 

BIO8 Temperatura mitjana del trimestre més humit BIO18 Precipitacions del trimestre més càlid 
BIO9 Temperatura mitjana del trimestre més sec BIO19 Precipitacions del trimestre més fred 
BIO10 Temperatura mitjana del trimestre més càlid  
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A nivell de tram: la major part de les variables ambientals van ser recollides al camp i 

corresponen a les característiques físiques i ambientals del tram: cabal, heterogeneïtat 

del substrat, amplada del corrent, característiques fisicoquímiques de l’aigua (pH, 

temperatura, matèria orgànica dissolta...) (Annex II). 

A nivell de microhàbitat: es van mesurar vàries variables just en el lloc on es van col·locar 

cada un dels Hess: velocitat de l’aigua i profunditat, cobertura de molses i algues, 

granulometria del sediment, matèria orgànica particulada i fina (Annex II).  

 
 
2.4. Anàlisis estadístics  
 
S’han utilitzat tècniques que permeten explorar i testar les dades per entendre com es 

distribueixen les comunitats de macroinvertebrats tant a nivell regional, com de tram de 

riu i microhàbitat, determinant quines variables són les més importants en l’assemblatge 

de les comunitats.  
 
A nivell regional:  

Primer s’ha realitzat un test “IndVal” per a conèixer el valor indicatiu de gèneres per a 

cada regió (Dufrêne & Legendre, 1997), utilitzant el paquet “labdsv” d’R (R Core Team 

2020). Amb aquest test es determinen les espècies pròpies de cada regió, combinant 

les abundàncies relatives amb les freqüències relatives d’ocurrència en les diferents 

regions. Els resultats no indiquen els taxons que només apareixen en una regió i són 

absents en les altres, sinó que estableix els taxons que es consideren propis de la regió 

per la seva ocurrència i quantitat. D’aquest test s’obté el valor indicatiu que és el 

producte entre l'abundància relativa mitjana d'espècies i la freqüència relativa 

d'ocurrència d'espècies als llocs i el seu p-valor. 

 
També s’ha realitzat un Anàlisi de Correspondència (CA), que és un mètode multivariant 

per tal de representar en dues dimensions el conjunt d’abundàncies de 

macroinvertebrats en els diferents punts de mostreig. L’objectiu és simplificar el conjunt 

de dades i determinar la variabilitat entre punts de mostreig d’una mateixa regió i la 

similitud entre les diferents regions (ter Braak et al., 1995). S’han realitzat dos CAs, un 

per les dades originals d’abundàncies i un segon realitzant una transformació logarítmica 

+1 de les dades. Posteriorment s’ha utilitzat la permutació o test Monte-Carlo per testar 

la significació de la variància entre regions amb la permutació “randtest.between” del 

paquet estadístic “ade4” d’R (R Core Team 2020) fent 999 permutacions (Chessel et al., 

2004).  
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Finalment, s’han realitzat els models de regressió lineal entre la latitud, les variables 

bioclimàtiques i ambientals a nivell de tram com a variables independents i la riquesa, 

abundància, diversitat de Shannon i la diversitat genètica com a variables dependents. 

Aquests models a nivell regional, per tant, no incorporen la identitat dels 

macroinvertebrats perquè el que es pretén és testar l’efecte de la latitud en la riquesa i 

abundància, i no es considera quines variables condicionen la presència o absència de 

cada taxa en particular. 

 
Abans dels anàlisis estadístics, s’han explorat les dades per detectar possibles valors 

atípics, s’han fet correlacions per reduir la redundància (Dormann et al., 2013) i s’han 

seleccionat les variables més influents i representatives. Hi ha molts mètodes per 

identificar la jerarquia i les interaccions que tenen les variables ambientals i poder 

seleccionar-les. Aquí s’han utilitzat el “Random Forest” (RF) i “Boosted Regression 

Trees” (BRT). L'anàlisi RF pot gestionar un gran nombre de predictors, permet incloure 

variables contínues, categòriques i nominals (binàries) en el mateix model i pot incloure 

valors absents (Breiman, 2001; Feld et al., 2016). L’anàlisi BRT pot gestionar variables 

explicatives binàries, ordinals i contínues en la mateixa anàlisi, obtenir dades col·lineals, 

gestionar variables no lineals amb valors que falten i identificar les interaccions entre 

descriptors (Elith et al., 2008). Ambdós s’han utilitzat per fer una selecció de les variables 

més rellevants, juntament amb les interaccions entre elles, des de dues perspectives 

diferents, per tal de poder ajustar millor el model ecològic final (Feld et al., 2016). 
 
Les variables seleccionades s’han estandarditzat abans de realitzar els models. 

Aquestes s’han combinat i s’han executat tots els models possibles, dels quals s’han 

escollit els millors seguint el criteri AIC i triant el valor més baix com a més significatiu 

(Feld et al., 2016). Pels models escollits amb el criteri AIC, s’han realitzat tests Shapiro-

Wilk dels residus per avaluar la normalitat i tests Breusch-Pagan per avaluar 

l’heteroscedasticitat de la variància, per tant, els models escollits compleixen aquests 

dos supòsits dels models de regressió lineal simple (Shapiro & Wilk, 1965; Breusch & 

Pagan, 1979). La resta de supòsits s’han analitzat i verificat a través dels gràfics de 

diagnòstic de cada model. A més, considerant que hi ha valors absents en algunes de 

les variables explicatives, s’han realitzat els models amb i sense aquests punts i s’han 

eliminat els trams que feien el model menys robust i que per tant, expliquen pitjor les 

comunitats de macroinvertebrats. 

 
A nivell de microhàbitat: 

A nivell de microhàbitat es considera la identitat de cada taxa i les seves respectives 

abundàncies. Per això s’han realitzat Anàlisis de Redundàncies (RDA), que han permès 
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resumir les relacions lineals entre les dades taxonòmiques i abundàncies de 

macroinvertebrats en cada Hess (distribució-abundància), amb un conjunt de variables 

explicatives associades a les característiques dels microhàbitats (Buttigieg & Rammete, 

2014). Per a realitzar els RDA, s’han eliminat aquells Hess que tenien algun valor 

absent, s’ha realitzat una transformació logarítmica de la matriu de distribució-

abundància de taxons donat que les abundàncies tenien quantitats molt diferents, i s’han 

escalat les variables ambientals a la mateixa unitat. Amb aquestes dades transformades 

i estandarditzades s’ha aplicat un “Forward Selection” per seleccionar les variables a 

utilitzar pel RDA (Jones et al., 2011). En un primer RDA, s’han inclòs les variables 

ambientals a l’escala de microhàbitat, juntament amb la latitud i les variables que han 

seleccionat els models a nivell de regió que inclouen variables a nivell de tram i 

bioclimàtiques. Utilitzant simultàniament dades als tres nivells permet fer una partició de 

la variància per determinar quina part de la variació en la composició de taxons en les 

comunitats s’explica per variables efectives a nivell regional, de tram (hàbitat fluvial) o 

microhàbitat (Jones et al., 2011). Finalment s’ha realitzat un RDA amb les dades de 

cada Hess per a cada regió per separat, per definir quines variables dels microhàbitats 

determinen la composició dels macroinvertebrats a cada regió. 

 

 

3. RESULTATS 
 
3.1. Riqueses i abundàncies dels macroinvertebrats identificats 
 
Les 183 mostres identificades han resultat en un total de 17 ordres, 83 famílies i 124 

gèneres de macroinvertebrats. Considerant que alguns grups s’han identificat fins a 

nivell d’ordre o de família. La base de dades consta de 147 taxons. A escala regional, la 

major riquesa absoluta s’ha trobat a la Zona Bètica (84) i als Picos (82), que són 

lleugerament major que al Rif (74). Al nord de la Península Ibèrica, la riquesa es va 

reduint progressivament: Jura (71), Carpats (66) i Jämtland (49). Pel que fa a les 

abundàncies, s’han identificat 142.419 macroinvertebrats, sent Jura la regió amb major 

abundància (38.079), seguit de la Zona Bètica (28.358), els Carpats (25.700), el Rif 

(21.375), els Picos d’Europa (16.385) i Jämtland (12.522). A la Taula 3 figuren els 

macroinvertebrats amb les 10 majors abundàncies per a cada regió. Al ser un sumatori 

a nivell regional, els valors de la Taula 3 no consideren la variabilitat en l’abundància 

entre els rius d’una regió.  

 
Els taxons més comuns en el total de mostres recollides per tot el gradient latitudinal 

són el gènere Baetis i la família Chironomidae, i altres grups taxonòmics com 
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Oligochaeta, Simuliidae, Hydracarina, Leuctra, Rhyacophila o Elmis. La Taula 4 mostra 

els taxons que defineixen cada regió segons l’anàlisi “IndVal” ordenats de major a menor 

segons el valor indicatiu. En tots els casos hi ha significació.  

 
Taula 3. Abundàncies de macroinvertebrats per a cada regió. 
 

RIF BETIC PICOS 
Chironomidae (Diptera) 8503 Chironomidae (Diptera) 6244 Baetis (Ephemeroptera) 3502 

Baetis (Ephemeroptera) 8028 Ostracoda 6049 Echinogammarus 
(Amphipoda) 3084 

Simuliidae (Diptera) 1901 Leuctra (Plecoptera) 3298 Chironomidae (Diptera) 2118 
Oligochaeta 361 Oligochaeta 3029 Elmis (Coleoptera) 942 
Hydracarina 282 Baetis (Ephemeroptera) 2132 Oligochaeta 751 

Esolus (Coleoptera) 242 Echinogammarus 
(Amphipoda) 1368 Esolus (Coleoptera) 633 

Ephemerella 
(Ephemeroptera) 218 Micrasema (Trichoptera) 639 Leuctra (Plecoptera) 613 

Caenis  (Ephemeroptera) 200 Ceratopogonidae (Diptera) 626 Rhithrogena 
(Ephemeroptera) 574 

Habrophlebia 
(Ephemeroptera) 169 Esolus (Coleoptera) 619 Ephemerella 

(Ephemeroptera) 533 

Hydropsyche (Trichoptera) 132 Elmis (Coleoptera) 272 Simuliidae (Diptera) 415 

JURA CARPATS JÄMTLAND 
Chironomidae (Diptera) 13284 Chironomidae (Diptera) 11320 Simuliidae (Diptera) 3256 
Gammarus (Amphipoda) 6822 Gammarus (Amphipoda) 2522 Chironomidae (Diptera) 3067 
Baetis (Ephemeroptera) 3041 Rhithrogena 

(Ephemeroptera) 1453 Ostracoda 1624 

Leuctra (Plecoptera) 2323 Leuctra (Plecoptera) 1372 Baetis (Ephemeroptera) 1390 
Oligochaeta 1674 Baetis (Ephemeroptera) 1292 Oligochaeta 612 

Protonemura (Plecoptera) 1541 Oligochaeta 1074 Elmis (Coleoptera) 589 
Ephemerella 

(Ephemeroptera) 1440 Protonemura (Plecoptera) 957 Leuctra (Plecoptera) 521 

Melampophylax 
(Trichoptera) 976 Elmis (Coleoptera) 733 Wormaldia (Trichoptera) 217 

Hydracarina 725 Ostracoda 610 Hydraena (Coleoptera) 204 

Limnius (Coleoptera) 624 Limnius (Coleoptera) 605 Hydracarina 110 

 
 

Taula 4. Taxons característics per regió mostrejada al llarg del gradient latitudinal (valor indicatiu / p.valor). 
 

RIF 
Deronectes (0,6 / 0,001), Stratiomyidae (0,59 / 0,001), Baetis (0,48 / 0,001), Muscidae (0,44 / 0,003), Caenis (0,38 / 
0,005), Euleuctra (0,3750 / 0,002), Calamoceras (0,2500 / 0,01), Chaetarthria (0,25 / 0,02) i Galba (0,25 / 0,01). 

BETIC 
Onychogomphus (0,56 / 0,001), Ceratopogonidae (0,5 / 0,030), Centroptilum (0,49 / 0,001), Sphaerium (0,46 / 0,001), 
Cordulegaster (0,42 / 0,003), Hydroptila (0,42 / 0,03), Calopteryx (0,4 / 0,001), Paraleptophlebia (0,39 / 0,004), 
Ephemera (0,39 / 0,023), Tinodes (0,3293 / 0,021), Dixidae (0,2942 / 0,012) i Tabanidae (0,2432 / 0,03). 

PICOS  
Siphonoperla (0,67 / 0,001), Echinogammarus (0,55 / 0,002), Ancylus (0,53 / 0,001), Polycelis (0,45 / 0,003), 
Habroleptoides (0,34 / 0,02) i Ecdyonurus (0,34 / 0,02). 

JURA 
Gammarus (0,60 / 0,001), Protonemura (0,45 / 0,02), Perlodes (0,36 / 0,008) i Potamophylax (0,24 / 0,033). 

CARPATS 
Rhithrogena (0,60 / 0,001), Glossosoma (0,54 / 0,002), Athericidae (0,51 / 0,022), Empididae (0,38 / 0,03), 
Blephariceridae (0,32 / 0,012) i Lithax (0,27 / 0,028) 

JÄMTLAND 
Heptagenia (0,82 / 0,001), Hydraena (0,41 / 0,005), Amphinemura (0,38 / 0,005), Philopotamus (0,37 / 0,003), Radix 
(0,31 / 0,007) i Lepidostoma (0,27 / 0,013) 
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3.2. Influència de la latitud en la diversitat regional 
 
 

 
Fig. 2. Anàlisis de Correspondència (CA) de les regions mostrejades al llarg del gradient latitudinal. R: Rif 
(groc), B: Bètic (taronja), P: Picos d’Europa (vermell), J: Jura (rosa), C: Carpats (blau cel), S: Jämtland (blau 
marí). Els cercles representen un 70% de confiança.  a) Dades taxonòmiques i les seves abundàncies / b) 
transformació logarítmica +1 de les dades taxonòmiques i les seves abundàncies.  
 
 

L’anàlisi de correspondències (CA), defineix la variabilitat intraregional i la divergència 

entre les regions (Fig. 2). La variància explicada pels taxons i les seves abundàncies és 

del 10,71% en el primer eix i del 9,84% en el segon (Fig. 2.a). Les regions de la Fig. 2a 

no estan molt diferenciades perquè hi ha un solapament entre les regions i molta 

variabilitat entre els rius mostrejats en cadascuna d’elles, especialment a la Zona Bètica, 

Picos i Jämtland. Baetis (Ephemeroptera) i la família Chironomidae (Diptera) són molt 

abundants en totes les regions, la qual cosa incrementa el solapament entre regions en 

el CA, encara que cada regió té les seves pròpies abundàncies relatives d’altres taxons. 

En la Fig. 2.b hi ha els resultats del CA utilitzant la transformació logarítmica +1 de 

l’abundància on el primer eix explica el 8,18% de la variància i el segon eix el 6,42%. En 

aquest cas la discriminació entre regions és més gran. En un extrem del primer eix hi ha 

les regions mediterrànies del Rif i Bètica, que es troben solapades i presenten una gran 

variabilitat entre els punts de mostreig. A la zona central del gràfic hi ha la regió de Picos, 

on les comunitats dels seus rius són relativament similars, amb poca variabilitat. Algunes 

comunitats dels Picos són similars a les recollides a la Bètica, tot i que el solapament 

entre les regions és petit. Els Picos es troben a una latitud mitjana entre les regions 

Mediterrànies i la resta de regions, que estan oposades a les Mediterrànies. Els resultats 

del CA indiquen que Jura i els Carpats tenen comunitats de macroinvertebrats 

relativament similars, però pels Carpats la variabilitat entre les comunitats és petita, en 

canvi Jura té una gran variabilitat entre les comunitats. La variabilitat entre les 

comunitats de macroinvertebrats de la regió de Jämtland és baixa i és la regió més 
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diferenciada de les del gradient latitudinal. Els resultats del test Monte-Carlo determina 

diferències significatives entre les regions (p-valor=0,001), és a dir, cada una de les 

regions té una composició taxonòmica pròpia.  

 
 
3.3. Estructura de les comunitats al llarg del gradient latitudinal 
 
En la Taula 5 es representen les equacions dels models per a les variables resposta que 

millor expliquen la riquesa, abundància i la diversitat de Shannon i genètica.  

 
 
Taula 5. Equacions dels millors models lineals per a les variables dependents.  
 

Variables resposta Equació del model 

Riquesa -0,02416 - 0,1659 bioclim8 + 0,3425 Cobbles + 0,4335 IHFTotal - 0,1938 
MaxWidth - 0,1946 Pfankuch3 - 0,2057 IHFTotal:Pfankuch3 

Abundància (log) 0,04044 + 0,25690 Altitude + 0,40098 IHFTotal - 0,25532 Boulders - 
0,23125 IHFTotal:bioclim13 

Diversitat Shannon 2,69e-16 - 0,6052 bioclim14 - 1,1270 bioclim15 

Diversitat Genètica 3,550e-16 + 0,4663 bioclim2 + 0,1902 bioclim15 

 
 
La riquesa de macroinvertebrats al llarg del gradient latitudinal s’explica per una 

combinació de variables bioclimàtiques i les característiques de l‘hàbitat fluvial (Taula 

5). Algunes de les variables incloses en el model no han correlacionat significativament 

per si mateixes amb la riquesa, sinó que és l’efecte additiu de totes aquestes variables 

el que la determina. Les variables que defineixen la riquesa de les comunitats són la 

temperatura mitjana del trimestre més humit (bioclim8), el % còdols, l’índex que mesura 

l’heterogeneïtat total de l’hàbitat fluvial (IHF), l’amplada màxima del riu, l’estabilitat en 

les restes vegetals flotants a l’aigua (Pfankuch3) i la interacció entre Pfankuch3 i l’índex 

d’hàbitat fluvial. La majoria d’aquestes variables correlacionades negativament amb la 

riquesa, excepte el % còdols i l’índex d’hàbitat fluvial total (Fig. 3).  

 
Pel que fa a l’abundància (Taula 5), aquesta s’explica principalment per l’efecte additiu 

i positiu de l’altitud i l’IHF, mentre que el % de roques més grans té una relació negativa 

(Fig. 4). Respecte a l’altitud, les regions mediterrànies (Rif i Bètic) estan a més elevació 

que la resta de regions. Aquestes dues regions mediterrànies també tenen valors més 

alts de l’IHF. En canvi, els valors alts de roques grans es troba en latituds altes. També 

cal sumar l’efecte de la interacció entre l’índex d’hàbitat fluvial total i la precipitació del 

mes més humit (bioclim13), que té un efecte negatiu en l’abundància. 
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Fig. 3. Gràfiques de les variables i interaccions explicatives per la riquesa de macroinvertebrats segons el 
model de regressió lineal. Totes les gràfiques tenen les variables escalades. Les regions s’identifiquen com: 
Rif (groc), Bètic (taronja), Picos (vermell), Jura (rosa), Carpats (blau cel) i Jämtland (blau marí). 
 

 
Fig. 4. Gràfiques de les variables i interaccions explicatives per l’abundància de macroinvertebrats (log +1) 
segons el model de regressió lineal. Totes les gràfiques tenen les variables escalades i l’abundància es 
transforma logarítimicament. Les regions s’identifiquen com: Rif (groc), Bètic (taronja), Picos (vermell), Jura 
(rosa), Carpats (blau cel) i Jämtland (blau marí). 
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La diversitat de Shannon s’explica per l’efecte additiu de dues variables bioclimàtiques,  

la precipitació al mes més sec (bioclim14) i al coeficient de variació estacional de la 

precipitació (bioclim15) (Taula 5, Fig. 5). Les dues variables estan relacionades 

inversament. Per exemple les regions del Rif i Bètica o Jämtland tenen els registres més 

baixos de precipitació en el mes més sec i els més alts del coeficient de variació 

estacional, i són les regions que tenen una diversitat de Shannon menor (baixa 

equitativitat de les comunitats). En canvi, les regions del centre d’Europa presenten una 

major precipitació durant el mes més sec i tenen una menor variació estacional en les 

precipitacions, fet que es tradueix en una major equitatitivat en les comunitats. Per tant, 

a les regions més extremes, més seques i més fredes, situades a latituds baixes i altes, 

la diversitat de Shannon (que incorpora la riquesa i l’abundància relativa de 

macroinvertebrats), és menor. 
 

 
Fig. 5. Gràfiques de les variables per a la diversitat de Shannon de macroinvertebrats segons el model de 
regressió lineal. Totes les gràfiques tenen les variables escalades. Les regions s’identifiquen com: Rif (groc), 
Bètic (taronja), Picos (vermell), Jura (rosa), Carpats (blau cel) i Jämtland (blau marí). 
 

 

 
Fig. 6. Gràfiques de les variables per a la diversitat genètica de macroinvertebrats segons el model de 
regressió lineal. Totes les gràfiques tenen les variables escalades. Les regions s’identifiquen com: Rif (groc), 
Bètic (taronja), Picos (vermell), Jura (rosa), Carpats (blau cel) i Jämtland (blau marí). 
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La diversitat genètica s’explica per l’efecte additiu de dues variables bioclimàtiques: la 

diferència entre temperatura màxima i mínima mensual (bioclim2) i el coeficient de 

variació estacional de la precipitació (bioclim15) (Fig. 6). Les dues variables 

correlacionades positivament amb la diversitat genètica, segueixen un patró latitudinal, 

tenint els valors més alts a la regió Mediterrània.  

 
 
 
3.4. Estructura de les comunitats a nivell de microhàbitat 
 
Totes les variables que han explicat els models a nivell regional (Taula 5), s’han utilitzat 

en el primer dels RDA. També s’han afegit algunes variables bioclimàtiques que 

apareixen en els models no seleccionats (Annex III). En aquest, s’explica el 6,58% de la 

variància entre els dos primers eixos (Fig. 7.a). En general, excepte la regió de Jura que 

té força variabilitat, les regions s’agrupen al llarg del gradient latitudinal, similar a la 

Figura 2.b. Les característiques bioclimàtiques són les que tenen més pes sobre les 

comunitats de macroinvertebrats. Per tant, les variables que es relacionen amb l’hàbitat 

a nivell de tram o microhàbitat expliquen menys la composició de macroinvertebrats. La 

partició de la variància (Fig. 7.b) indica que les comunitats a escala local s’expliquen 

principalment pels factors bioclimàtics (10,7%), seguit de les variables que defineixen 

els microhàbitats (7,3%) i les característiques dels hàbitats a nivell de tram (6,2%). La 

latitud explica una part petita de la composició de les comunitats de macroinvertebrats 

(1,9%). Les característiques dels microhàbitats, per exemple la velocitat i profunditat del 

Hess, el material groller i material fi o la granulometria del sediment, tenen un pes més 

important que les variables a nivell de tram. D’altra banda, cal tenir en compte que el 

solapament entre el microhàbitat i els predictors bioclimàtics explica més que la latitud 

per si sola.  

 

A escala de microhàbitat, la velocitat del corrent, la cobertura algal, el CPOM (matèria 

orgànica particulada grollera) i FPOM (matèria orgànica particulada fina) juntament amb 

la granulometria expliquen la majoria dels resultats a aquesta escala. Tot i això, cada 

regió es caracteritza per tenir unes variables pròpies que expliquen la composició i 

l’abundància de macroinvertebrats (Fig. 8). 
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Fig. 7. a) RDA que incorpora les variables associades als microhàbitats, als hàbitats fluvials a nivell de tram 
i als predictors bioclimàtics regionals, les dues últimes en funció dels models lineals (taula 5). b) Partició de 
la variància del RDA, en la que es determinen tres grups de variables: microhàbitat, hàbitat i bioclimàtiques.  
 

 

 

 

 
 



L'estacionalitat de les pluges, l'heterogeneïtat de l'hàbitat i el microhàbitat estructuren les comunitats de macroinvertebrats a Europa 

 
 

 21 

 

 

 
Fig. 8. Resultats dels RDA per a cada una de les regions, amb les variables a nivell de microhàbitat a) Rif 
(groc) / b) Bètic (taronja) / c) Picos (vermell) / d) Jura (rosa) / e) Carpats (blau cel) / f) Jämtland (blau marí). 
Vegeu Annex II per la definició de les variables. 
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Les variables relacionades amb la granulometria gran (Gra12, Gra10) i mitjana (Gra7, 

Gra 4) i, en direcció contrària la profunditat del Hess i la cobertura algal, defineixen el 

primer eix del RDA del Rif (Fig. 8.a). De forma ortogonal, segueix sent la cobertura algal 

oposada al CPOM i FPOM el que explica el segon eix de la variància.  

 
A la regió Bètica (Fig 8.b), els predictors que prenen més força en el primer eix són la 

granulometria (pedres molt grans, Gra12) per un costat i la FPOM i les granulometries 

mitjanes i petites per l’altre (Gra7, Gra2.5 i Gra4). El segon eix oscil·laria entre el pes 

sec sense cendres (AFDW) i, antagònicament, la velocitat local de l’aigua, la 

granulometria 10 (pedres grans) i la cobertura de molses. 

 
Per Picos (Fig. 8.c), les mostres tenen poca variabilitat entre elles i es defineixen per la 

velocitat i la cobertura de molses en el primer eix, i la granulometria de pedres grans 

(Gra10) i mitjanes (Gra7) juntament amb el CPOM i FPOM en el segon.  

 
A Jura (Fig. 8.d), la cobertura algal és la variable que explica més variància en el primer 

eix juntament amb la cobertura de molses i velocitat local, però aquestes dues en 

direcció oposada a la primera. El segon eix està marcat sobretot pel CPOM i FPOM.  

 
Als Carpats (Fig. 8.e), el primer eix s’explica per la granulometria de mida mitjana-gran 

(Gra 4-12) i la cobertura algal i, oposat a aquests, la AFDW, FPOM i la cobertura de 

molses. El segon eix està marcat per la velocitat del Hess en una direcció i el FPOM en 

l’altra.  

 
A Jämtland (Fig. 8.f), la velocitat i la cobertura de molses estan oposats a la cobertura 

algal, el sediment de mida petita (Gra 2,5 i 4) i l’AFWD sobre el primer eix. El segon eix, 

en canvi, per un costat està explicat per la cobertura de molses i pedres de granulometria 

mitjana (Gra 7) i per l’altre la profunditat del Hess i les pedres de granulometria gran 

(Gra 10 i 12). 

 

 

4. DISCUSSIÓ 
 
Els resultats mostren una diferenciació en la composició i abundància de la comunitat 

de macroinvertebrats entre les regions, sent més similars aquelles regions més properes 

latitudinalment. Per tant, cada regió té un conjunt d’espècies propi que és el que marcarà 

els patrons detectats a escales locals. Els taxons de macroinvertebrats més àmpliament 

distribuïts, com per exemple Chironomidae i Baetis, són abundants localment en totes 

les regions (Heino, 2005), però hi ha taxons menys abundants que defineixen cada regió 
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i les diferencien. Per tant, cada taxa va sent reemplaçada per una altra entre les regions 

en funció de les seves característiques funcionals. Aquest reemplaçament de taxons, 

però, no s’explica per la latitud per se, sinó que s’explica sobretot per l’efecte de les 

variables bioclimàtiques relacionades amb la temperatura i l’estacionalitat de les pluges. 

Per tant, la riquesa i diversitat de les comunitats d’aigua dolça estan subjectes a factors 

climàtics, biogeogràfics i geològics a gran escala (Whittier et al., 1988; Palmer et al., 

1996; Rabeni & Doisy, 2000; Sandin & Johnson, 2000; Heino et al., 2002; Heino et al., 

2003). Per aquesta raó, cada regió té una determinada composició taxonòmica. A nivell 

regional, la riquesa i l’abundància dels taxons s’explica principalment per variables 

relacionades amb l’heterogeneïtat de l’hàbitat, mentre que la diversitat depèn de 

l’estacionalitat de la pluja. A escala local, les variables que defineixen els diferents 

microhàbitats estan aniuades a les variables regionals. D’aquesta manera, l’escala es 

converteix en un aspecte clau a l’hora d’interpretar els resultats, ja que depenent de 

l’escala en la qual es treballa o es realitzi el mostreig, els resultats poden variar i no ser 

extrapolables a escales diferents (Mykrä et. al., 2007). Aquest resultat confirma la 

principal hipòtesis d’aquest treball, ja que la latitud per se no és una variable que expliqui 

com s’estructuren les comunitats al llarg del gradient, sinó que són altres variables 

associades al clima, a diferents escales, les que defineixen les comunitats de 

macroinvertebrats.  

 
Els factors que determinen la riquesa i abundància de macroinvertebrats no són els 

mateixos, per tant, no es poden generalitzar ni les variables regionals ni les locals, en el 

sentit que afectin simultàniament a la riquesa i abundància. En tot cas, els resultats 

suggereixen un efecte additiu de les característiques de l’hàbitat fluvial i la temperatura 

mitjana del mes més humitat. En aquest aspecte, és especialment rellevant l’IHF, que 

defineix l’heterogeneïtat d’hàbitats fluvial, i és important tant per la riquesa com per 

l’abundància. A més, l’IHF no està associat a la latitud, fet que no s’esperava, malgrat 

que una major heterogeneïtat ambiental en els hàbitats afavoreix la riquesa d’espècies 

(Vinson & Hawkins, 1998; Heino et al., 2003). Altres variables associades a l’hàbitat com 

la proporció de pedres i còdols, l’amplada del riu, l’altitud i les restes flotants a l’aigua 

també determinen la riquesa i abundància de les comunitats. L’heterogeneïtat de 

l’hàbitat pot afavorir la coexistència d’espècies dins la comunitat a través de refugis, 

l’existència de múltiples recursos d’hàbitat o alimentaris que pot reduir la competència i 

incrementar la riquesa (Atkinson & Shorrocks, 1984; Murphy et. al., 1998). En definitiva, 

un riu amb hàbitats més diversos tindrà comunitats amb més riquesa taxonòmica i major 

abundància d’organismes (Li et al., 2012). Per contra, els efectes de les variables 

bioclimàtiques i la latitud són menys importants de l’esperat. Però cal considerar l’efecte 
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d’interacció entre la precipitació del mes més humit i l’IHF, que pot condicionar 

l’abundància de macroinvertebrats. És a dir, una major heterogeneïtat d’hàbitats depèn 

de la precipitació del mes més humit. Aquesta afirmació es pot relacionar amb la 

reducció o increment de diversitat d’hàbitats en funció del cabal d’aigua que porta el riu 

en cada estació de l’any (Bonada et al., 2007; García-Roger et al., 2011), i aquesta té 

un efecte sobre l’abundància. 

 
En canvi, les variables bioclimàtiques, principalment relacionades amb la precipitació, 

com ara la pluja en el mes més sec i l’estacionalitat o el rang de temperatures diàries 

determinen el clima de cada regió i tenen un efecte sobre les mesures de diversitat, tant 

taxonòmica com genètica. Aquest resultat suggereix un important efecte de 

l’estacionalitat sobre les diversitats. Per exemple, la regió de Jura, i en menor grau 

també Carpats i Picos, és la que té una diferència menor de precipitació entre l’estació 

més seca i la més humida, per tant el règim de pluges és similar al llarg de l’any i això 

determina una major diversitat de Shannon i, en conseqüència, una major equitativat 

entre els taxons que formen la comunitat i una menor diversitat genètica intraespecífica. 

En canvi, les regions mediterrànies tenen canvis estacionals en el règim de pluges, sent 

rius més extrems a causa de les sequeres i les avingudes, que també influeixen en la 

diversitat (Bonada et al., 2007), en aquest cas reduint la diversitat de Shannon, però 

augmentant la diversitat genètica. Altres treballs ja han destacat que les característiques 

climàtiques com la temperatura o l’evapotranspiració són predictors molt forts tant de la 

diversitat aquàtica com terrestre (Hawkins et al. 2003; Hillebrand, 2004). 

 
L’interval diürn mitjà, l’isotermalitat i l’estacionalitat de les precipitacions determinen les 

comunitats mediterrànies, mentre que la latitud i les precipitacions al mes més sec 

determinen i separen les comunitats temperades de les boreals (Fig. 7a). Però un cop 

s’analitza la composició dins de cada regió, els resultats suggereixen que cada 

microhàbitat té una composició pròpia i les mateixes variables no expliquen les 

comunitats per a totes les regions. Resumidament, tot i la influència bioclimàtica en 

escales regionals, cada predictor a escala de microhàbitat té una importància diferent 

en cada regió on trobem diferents taxons a nivell regional. En aquestes circumstàncies, 

la combinació de les variables que caracteritzen i condicionen unes comunitats són 

lleugerament diferents entre regions i dins d’una mateixa regió. Per tant, tot i la 

importància de les variables regionals, les variables ambientals locals lligades als 

microhàbitats, passen a ser més rellevants per explicar l’estructura de les comunitats, ja 

que la seva influència augmenta amb la disminució de l’extensió espacial (Heino et al., 

2003; Brooks et al., 2005; Mykrä et al., 2007; Li et al., 2012). Cada microhàbitat 
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determina els taxons que l’ocupen en funció dels seus trets biològics i, per tant, 

determina la composició de la comunitat. Per exemple, un microhàbitat pot seleccionar 

els trets relacionats amb l’alimentació (Tomanova & Usseglio-Polatera, 2007; Costa & 

Melo, 2008; Larsen & Ormerod, 2010). Algunes variables rellevants a escala de 

microhàbitat poden ser els nivells de sedimentació fluvial (Li et al., 2012), o la velocitat 

local de l’aigua, formant basses o ràpids (Brooks et al., 2005). En aquest treball, les 

partícules de matèria orgànica, tant fina com grollera, i la cobertura algal i de molses, 

també són predictors importants en algunes de les regions. Així doncs, les variables a 

escala de microhàbitat estructuren la composició de les comunitats de 

macroinvertebrats (Brooks et al., 2005). De fet, s’ha estudiat que en escales petites el 

microhàbitat és millor predictor que l’hàbitat fluvial o les característiques bioclimàtiques, 

de manera que controla la biodiversitat local (Li et al., 2012), tal com hem trobat aquí. 

Malgrat això, no es compleix la segona hipòtesis del treball en la qual es considerava 

els microhàbitats com l’estructurador principal de les comunitats perquè variables a 

escales majors poden tenir més pes fent un filtratge d’organismes.  

 
En general, la distribució dels grups taxonòmics són el resultat de la interacció entre 

diversos filtres a múltiples escales espacials. En cada una d’aquestes es dóna un 

filtratge ambiental que selecciona els macroinvertebrats, que poden viure en unes 

condicions determinades, fins a concretar cada comunitat local (Poff, 1997; Heino et al., 

2005). Primer actuen els filtres relacionats amb factors històrics o biogeogràfics que 

determinen els possibles taxons a escala regional. Seguidament els filtres relacionats 

amb factors bioclimàtics a escala regional, com per exemple la capacitat dels 

organismes a sobreviure a la sequera estival en una regió mediterrània o a la 

temperatura d’una regió més freda. Després actuarien altres factors efectius en 

successives escales cada cop més petites, en aquest cas les característiques dels 

hàbitats fluvials, fins a arribar a factors locals, com els microhàbitats (Bonada, 2015). 

 

5. CONCLUSIONS  
 
La latitud per se no és la variable que estructura les comunitats d’invertebrats al llarg del 

gradient, sinó que és una combinació de factors bioclimàtics, a escala regional, 

característiques dels hàbitats fluvials, a nivell de tram, i microhàbitats, a escala local. 

Per tant, les característiques ambientals i bioclimàtiques actuen com a filtre a diferents 

escales espacials, limitant els grups taxonòmics que poden viure en cada una de les 

condicions específiques dins de cada regió, de cada riu i de cada microhàbitat. A nivell 

regional les variables bioclimàtiques, relacionades amb la precipitació i la temperatura, 

i els hàbitats fluvials a nivell de tram, determinen la composició a cada regió, però, 
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sorprenentment, cada un dels factors locals té un pes diferent en les respectives zones 

estudiades, de fet hi ha certa variabilitat entre els microhàbitats i les seves respectives 

comunitats.  

 
En definitiva, es donen un seguit de filtres ambientals en cada una de les escales 

considerades, reduint el nombre de taxons que poden sobreviure en unes condicions 

concretes, per exemple en un determinat microhàbitat a escala local. Com a 

conseqüència d’aquest treball, a nivell aplicat de cara a la conservació de la riquesa i 

diversitat, és important destacar que els canvis globals que impliquin pèrdua 

d’heterogeneïtat d’hàbitat poden tenir una repercussió més negativa que l’escalfament 

global si aquest no afecta directament a l’estacionalitat de les pluges. 
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ANNEX I  
 
Zones d’estudi i punts de mostreig 
 
Punt 

Mostreig Regió País Conca Conca 
principal Riu Zona 

horària X UTM Y UTM 

B01 Betic Espanya Genil Guadalquivir Aguas Blancas 30 468724 4120836 

B02 Betic Espanya Guadiana 
Menor Guadalquivir Arroyo de Prado 

Negro 30 462069 4128997 

B04 Betic Espanya Genil Guadalquivir Arroyo del 
Cerezal 30 412084 4087044 

B05 Betic Espanya Verde Verde Verde 30 433371 4078887 

B06 Betic Espanya Chíllar Chíllar Chíllar 30 421142 4071685 

B07 Betic Espanya Genil Guadalquivir Venta Vicario 30 422525 4082424 

B08 Betic Espanya Genil Guadalquivir Cebollón 30 425609 4085782 

B09 Betic Espanya Guadiana 
Menor Guadalquivir Castril 30 521920 4193742 

B10 Betic Espanya Guadiana 
Menor Guadalquivir Guardal 30 528538 4193848 

B11 Betic Espanya Genil Guadalquivir Darro 30 455172 4123899 

C01 Carpathians Eslovàquia - - Čierna voda 34 449776 5450795 

C02 Carpathians Eslovàquia - - Biela 34 444575 5457173 

C03 Carpathians Eslovàquia - - Hrdzavý 34 427947 5399800 

C04 Carpathians Eslovàquia - - Veľká Biela 34 449423 5419073 

C05 Carpathians Eslovàquia - - Ľubochnianka 34 363712 5423384 

C06 Carpathians Eslovàquia - - Gaderský Potok 34 353927 5422856 

C07 Carpathians Eslovàquia - - Varínka 34 357299 5452508 

C08 Carpathians Eslovàquia - - Biely Potok 34 377962 5432064 

C09 Carpathians Eslovàquia - - Prosiečanka 34 390500 5445687 

C10 Carpathians Eslovàquia - - Suchý Potok 34 396458 5447595 

C11 Carpathians Eslovàquia - - Demänovka 34 396241 5427999 

J01 Jura França - - Seille 31 705064 5182147 

J02 Jura França - - Cuisance 31 713872 5195242 

J03 Jura França - - Creuse 32 303653 5233731 

J04 Jura França - - Cuisancin 32 306298 5244225 

J05 Jura França - - Consolation 32 318320 5225192 

J06 Jura França - - Ain 32 272608 5181699 

J07 Jura França - - Doubs 32 286520 5176321 

J08 Jura França - - Hérisson 31 720827 5165883 

J09 Jura França - - Surans 31 689928 5150437 

J10 Jura França - - Les Rousses 32 272141 5152462 

J11 Jura França - - Flumen 31 723570 5137480 
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P01 Picos Espanya Deva - Bejes 30 366633 4788602 

P02 Picos Espanya Cares - Peguera 30 344732 4783904 

P03 Picos Espanya Sella - Covadonga 30 331987 4797950 

P04 Picos Espanya Cares - Duje 30 357394 4787575 

P05 Picos Espanya Nansa - Venta Fresnedo 30 378943 4793029 

P06 Picos Espanya Asón - Bustablado 30 446621 4793034 

P07 Picos Espanya Asón - Asón 30 451113 4786155 

P08 Picos Espanya Pisueña - Pisueña 30 436587 4785140 

P09 Picos Espanya Saja - Quericado 30 401378 4771378 

P10 Picos Espanya Besaya - Sietefuentes 30 410937 4767916 

R02 Rif Marroc Laou - Maggo 30 300922 3886531 

R04 Rif Marroc Laou - Kalaa 30 301741 3901957 

R05 Rif Marroc Martil - Arozane 30 287668 3917976 

R06 Rif Marroc Laou - Tassakisté 30 299953 3918008 

R07 Rif Marroc Adelmane - Madissouka 30 305220 3894410 

R08 Rif Marroc Adelmane - Béni M'Hammed 30 306250 3892767 

R09 Rif Marroc Laou - Farda 30 300840 3898468 

R10 Rif Marroc Laou - Farda 30 302047 3894314 

R11 Rif Marroc Laou - Farda 30 302655 3892843 

S01 Jämtland Suècia - - - 33 417031 7041763 

S02 Jämtland Suècia - - - 33 487313 7056033 

S03 Jämtland Suècia - - - 33 488227 6993936 

S04 Jämtland Suècia - - - 33 459457 7000839 

S05 Jämtland Suècia - - - 33 477112 7002018 

S06 Jämtland Suècia - - - 33 460940 7033043 

S07 Jämtland Suècia - - - 33 444223 7029700 

S08 Jämtland Suècia - - - 33 496967 7007949 

S09 Jämtland Suècia - - - 33 503707 7031954 

S10 Jämtland Suècia - - - 33 503977 7058788 

S11 Jämtland Suècia - - - 33 513583 7085473 

 
 
Mapes dels punts de mostreig per regions 
 
 
Llegenda 
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RIF 
 

 
 

• El punt R11 no va ser mostrejat. 
 
 
 
 
 
BETIC 
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ANNEX II 
 
Variables incloses en el projecte 
 

VARIABLES RESPOSTA MACROINVERTEBRATS - MODELS LINEALS 
Variables Descripció i unitats 

Riquesa Valors absoluts. Acumulació dels taxons dels 3 Hess per punt de mostreig. 

Abundància Valors absoluts. Sumatori d’organismes identificats en els 3 Hess per punt de 
mostreig. 

Div. Shannon Mesura d’equitativitat. Contempla riquesa i abundància relativa. 
Div. Genètica Diversitat genètica per punt de mostreig. 

VARIABLES AMBIENTALS MESURADES PER PUNT DE MOSTREIG 
Variables Descripció i unitats 
Discharge Cabal d’aigua que porta el riu. Unitat: m³/s 

pH pH al tram de riu mostrejat 
Temperature Temperatura al tram de riu mostrejat. Unitat: ºC 
Conductivity Valor de conductivitat al tram de mostreig. Unitat: μS/cm 
Oxygen ppm Concentració d’oxigen.  
Oxygen % % de Saturació d’oxigen.  
Max width Amplada màxima dels rius mostrejats. Unitat: metres 
Min width Amplada mínima dels rius mostrejats. Unitat: metres 

% Bedrock Percentatge de llit rocós a la llera del riu.  
% Boulders Percentatge de roques grans a la llera del riu.  
% Cobbles Percentatge de còdols a la llera del riu. 
% Gravels Percentatge de graves a la llera del riu. 
% Sand Percentatge de sorra a la llera del riu.  
% Silt Percentatge de llims a la llera del riu.  

% Algae+Moss % d'algues i molses a l'abast del punt de mostreig. 
% Leaf litter % de fullaraca a l’abast del punt de mostreig. 

K Concentració de potassi. Unitat: mg/L 
Na Concentració de sodi. Unitat: mg/L 
Mg Concentració de magnesi. Unitat: mg/L 
Ca Concentració de calci. Unitat: mg/L 
Fe Concentració de ferro. Unitat: mg/L 

TSS Total de sòlids en suspensió. Unitat: mg/L 
TOC Carboni orgànic total. Unitat:  mg/L 
DOC Carboni orgànic dissolt. Unitat: mg/L 

Cl Concentració de clorur. Unitat: mg/L 
NO3 Concentració de nitrat. Unitat: mg/L 
SO4 Concentració de sulfats. Unitats: mg/L 
IHF1 Inclusió ràpids-sedimentació en gorgs (mesura heterogeneïtat de l’hàbitat fluvial). 
IHF2 Freqüència de ràpids (mesura heterogeneïtat de l’hàbitat fluvial). 
IHF3 Composició del substrat (mesura heterogeneïtat de l’hàbitat fluvial). 
IHF4 Regim de velocitat / profunditat (mesura heterogeneïtat de l’hàbitat fluvial). 
IHF5 Percentatge d’ombres a la llera (mesura heterogeneïtat de l’hàbitat fluvial). 
IHF6 Elements d’heterogeneïtat (mesura heterogeneïtat de l’hàbitat fluvial). 
IHF7 Cobertura de vegetació aquàtica (mesura heterogeneïtat de l’hàbitat fluvial). 

IHF Total Valor total de l’índex d’hàbitat fluvial (suma IHF anteriors) segons Pardo et al., 
2002. Mesura heterogeneïtat de l’hàbitat fluvial. 

Pfankuch1 Forma del relleu de la pendent (mesura d’estabilitat de l’hàbitat fluvial). 

Pfankuch2 
Malbaratament massiu, existent o potencial (mesura d’estabilitat de l’hàbitat 
fluvial). 

Pfankuch3 
Restes vegetals potencials. Objectes flotants (mesura d’estabilitat de l’hàbitat 
fluvial).  

Pfankuch4 Protecció del banc vegetal (mesura d’estabilitat de l’hàbitat fluvial). 
Pfankuch5 Capacitat del corrent (mesura d’estabilitat de l’hàbitat fluvial).  
Pfankuch6 Contingut de roca (mesura d’estabilitat de l’hàbitat fluvial).  
Pfankuch7 Obstruccions. Trampes de sediment (mesura d’estabilitat de l’hàbitat fluvial).  
Pfankuch8 Subcotació (mesura d’estabilitat de l’hàbitat fluvial).  
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Pfankuch9 Deposició (mesura d’estabilitat de l’hàbitat fluvial).  
Pfankuch10 Angularitat de les roques (mesura d’estabilitat de l’hàbitat fluvial). 
Pfankuch11 Brillantor (mesura d’estabilitat de l’hàbitat fluvial). 

Pfankuch12 Consolidació de l’empaquetament de partícules (mesura d’estabilitat de l’hàbitat 
fluvial). 

Pfankuch13 Distribució de la mida anterior i estable (mesura d’estabilitat de l’hàbitat fluvial).D 
Pfankuch14 Deposició (mesura d’estabilitat de l’hàbitat fluvial) 
Pfankuch15 Vegetació aquàtica aferrada (mesura d’estabilitat de l’hàbitat fluvial). 

 

Pfankuch Total 
Mesura d’estabilitat de l’hàbitat fluvial. Sumatori dels anteriors. Segons 
Pfankuch,1975 

VARIABLES AMBIENTALS MESURADES PER LLOC DE HESS (microhàbitat) 
Variables Descripció i unitats 
Hess depth Profunditat en el punt on es van col·locar el Hess en els rius. Unitat: centímetres 

Hess velocity Velocitat en el punt on es van col·locar el Hess en els rius. Unitat: m/s 
Algal cover Cobertura algal dins el Hess. Unitat: % 
Moss cover Cobertura de molses dins el Hess. Unitat: % 

Macrophyte cover Cobertura de macròfits dins el Hess. Unitat: % 
Bedrock Proporció de llit rocós dins el Hess. Unitat: % 

Sand Proporció de sorres dins el Hess. Unitat: % 
 

Gra<1  
 
 
 
Freqüència relativa de les diferents granulometries dins el Hess.  
 
Sent Gra<1 la mida més petita i Gra>12 la mida més gran.  
 
 
Unitat: % 

Gra1,5 
Gra2,5 
Gra3 
Gra4 
Gra5 
Gra6 
Gra7 
Gra8 
Gra9 
Gra10 
Gra11 
Gra12 

Gra>12 
 

CPOM g/m2 
 

Matèria orgànica particulada grollera. Unitat: g/m2 
FPOM g/m2 Matèria orgànica particulada fina. Unitat: g/m2 
Chl (mg/m2) Valor de clorofil·la on es va col·locar el Hess. Unitat: mg/m2 

AFDW (g/m2) Pes sec sense cendres. Unitat: g/m2 

 
 

• Les variables bioclimàtiques en els punts de mostreig també han estat incloses 
en el projecte, les quals ja han estat presentades en la memòria. 
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ANNEX III 
 
Millors models lineals per a les variables resposta segons el criteri del AIC 
 
Ombrejat en verd es remarca el model seleccionat per a cada variable dependent. 
 
 
Riquesa 
 

Model R2 AIC Delta 
AIC 

bioclim8 + Cobbles + IHFTotal + Max.Width + Pfankuch3 + IHFTotal * Pfankuch3 0,531 121,6 0,00 

bioclim3 + Cobbles + IHFTotal + Max.WIdth + Pfankuch3 + bioclim3 * Pfankuch3 0,528 122,1 0,43 

Cobbles + IHFTotal + MaxWidth + Pfankuch3 + IHFTotal * Pfankuch3 0,514 122,3 0,64 

bioclim3 + Cobbles + IHFTotal + Max.WIdth + Pfankuch3 + bioclim3 * Pfankuch3 + 
IHFTotal * Pfankuch3 0,535 122,5 0,91 

Cobbles + IHFTotal + Pfankuch3 + IHFTotal * Pfankuch3 0,499 122.6 0,97 

 
 
 
 
 
Abundància  
 

Model R2 AIC Delta 
AIC 

Altitude + Boulders + IHFTotal + bioclim13 * IHFTotal  0,463 135,3 0,00 

Altitude + Boulders + IHFTotal + Latitude + bioclim13 * IHFTotal  0,463 136,8 1,45 

Altitude + bioclim5 + Boulders + IHFTotal + bioclim13 * IHFTotal  0,461 137,0 1,67 

Boulders + IHFTotal + Latitude + bioclim13 * IHFTotal  0,442 137,6 2,25 

bioclim15 + Boulders + IHFTotal + bioclim13 * IHFTotal  0,431 138,7 3,39 

 
 
 
 
 
Diversitat de Shannon 
 

Model R2 AIC Delta 
AIC 

bioclim14 + bioclim15  0,395 143,9 0,00 

bioclim14 + bioclim15 + Conductivity 0,396 145,4 1,48 

Altitude + bioclim14 + bioclim15 0,392 145,7 1,87 

bioclim14 + bioclim15 + bioclim19 0,392 145,8 1,94 

bioclim14 + bioclim15 + IHFTotal  0,391 145,9 1,99 
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Diversitat genètica 
 

Model R2 AIC Delta 
AIC 

bioclim2 + bioclim15  0,354 143,1 0,00 

bioclim2 0,336 143,1 0,02 

bioclim2 + bioclim15 + bioclim2 * bioclim18 0,364 143,8 0,75 

bioclim2 + bioclim15 + bioclim2 * bioclim18 0,343 144,1 1,03 

bioclim2 + Latitude 0,334 144,9 1,85 

 
 


