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Objectius

Aquesta tesi s’adscriu a l’àmbit de l’aqüicultura, i concretament, als pro-
cessos aqüícoles relacionats amb la reproducció en captivitat de la cabra 
de mar. D’aquesta manera, l’objectiu general és el desenvolupament de la 
reproducció de Maja brachydactyla en captivitat, mitjançant estudis bàsics 
i aplicats al cultiu.

El capítol 1 dels Resultats de la tesi agrupa els coneixements bàsics de la 
reproducció de la cabra de mar, relacionats amb la biologia reproductiva 
del mascle i el desenvolupament de l’aparell reproductor. Els objectius 
específics són:

La descripció de l’anatomia i ultraestructura de l’aparell reproductor 1. 
masculí (article 1).

La descripció de l’espermatogènesi, amb especial interès en 2. 
l’espermiogènesi (articles 2 i 4).

La descripció ultraestructural de l’espermatozoide (articles 3 i 4).3. 

L’ontogènia del sistema reproductor mitjançant la quantificació de 4. 
l’expressió del gen Mb vasa (article 5).

El capítol 2 dels Resultats de la tesi agrupa els estudis aplicats al cultiu de 
la cabra de mar en captivitat, els quals se centren en els factors ambientals 
que afecten la reproducció en captivitat. Els objectius específics d’aquest 
capítol són:

L’estudi de l’efecte de l’absència de mascles en l’èxit reproductiu de 1. 
les femelles (article 6).

L’estudi de l’efecte del fotoperíode en la reproducció en captivitat 2. 
(article 7).
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Informe del factor d’impacte dels articles

La Dra. Guiomar Rotllant, directora de la tesi “Aspectes de la biologia reproduc-
tiva de la cabra de mar, Maja brachydactyla: aparell reproductor i qualitat de les 
postes en captivitat” realitzada per Carles Garcia Simeó, informa de què:

el factor d’impacte de l’article “Internal anatomy and ultrastructure of • 
the male reproductive system of the spider crab, Maja brachydactyla (De-
capoda: Brachyura)” publicat en Tissue & Cell, l’any 2009, volum 41 (5), 
pàgines 345-361 és 1,011.

el factor d’impacte de l’article “Spermatogenesis of the spider crab, • Maja 
brachydactyla (Decapoda: Brachyura)” publicat en Journal of Morphology, 
l’any 2010, volum 271(4), pàgines 394-406 és 1,773.

el factor d’impacte de l’article “Sperm ultrastructure of the spider crab, • 
Maja brachydactyla (Decapoda: Brachyura)” publicat en Journal of Mor-Journal of Mor-
phology, l’any 2010, volum 271(4), pàgines 407-417 és 1,773.

el factor d’impacte de l’article “Identification of • vasa, a potential marker 
of primordial germ cells in the spider crab Maja brachydactyla, and its 
expression during early post-embryonic development” publicat en Inver-Inver-
tebrate Reproduction and Development l’any 2011, volum 55(2), pàgines 
91-99 no està calculat.

l’article “The effect of male absence on the larval production of the spi-The effect of male absence on the larval production of the spi-• 
der crab Maja brachydactyla” està enviat a la revista Aquaculture Rese-està enviat a la revista Aquaculture Rese-
arch i pendent de revisió.

l’article “Effect of photoperiod on larval production of the spider crab • 
Maja brachydactyla” està enviat a la revista Aquaculture i pendent de 
revisió.


