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Resum 
Es descriu la troballa de 5 larves albines de granota verda ibèrica Pelophylax perezi 
(Seoane, 1885) (Amphibia, Ranidae), al riu Francolí (Tarragona), d’elles 4 es van 
trobar vives i una morta.  
 
Abstract 
We report the discovery of 5 albino larvae of the Iberian green frog, Pelophylax 
perezi (Seoane, 1885) (Amphibia, Ranidae), in the river Francolí (Tarragona), four of 
which were found alive and the other one dead. 
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INTRODUCCIÓ 
L'albinisme o manca de pigment fosc (melanina), dóna com a resultat exemplars de 
color blanc-rosats (a les zones on es localitzava la melanina), i ulls de pupil·les 
vermelloses, ja que són visibles els vasos sanguinis. En aquests exemplars també 
poden estar presents altres pigments clars, com el groc o el daurat, proporcionats pels 
xantòfors i pels iridòfors (Rivera, Arribas & Martí, 2002). 
La supervivència dels exemplars albins sembla veure's perjudicada pels problemes 
que aporta aquesta falta de pigmentació, ja que manca la coloració mimètica (o 
aposemàtica) dels exemplars pigmentats normalment, la qual cosa afavoreix la seva 
predació; a més semblen patir més problemes cutanis i perjudicar-los l'exposició 
solar, així com una falta parcial de visió que també pot afectar-los la supervivència, a 
l'hora de trobar aliment o per evitar ser depredats. En aquest sentit, la gran majoria de 
cites d'exemplars d'amfibis albins procedeixen d'animals capturats en estat larvari i 
que s'han metamorfosat en captivitat (Rivera, Arribas & Martí, 2001). 
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S'ha descrit per a la granota verda ibèrica (Pelophylax perezi) diverses anomalies 
pigmentàries, com ara exemplars de coloració blava (axantisme), o altres amb 
aniridisme per manca de pigmentació blava i/o daurada (González de la Vega, 1994; 
Rivera, Arribas & Martí, 2001b i 2002). També en aquesta mateixa espècie, s’ha 
descrit un cas de hipopigmentació, amb la troballa d’un exemplar capturat com a 
larva a la Jonquera (Alt Empordà) (Renom, 1995).  
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN 
El curs final del riu Francolí (Tarragonès) s’asseca durant els mesos d'estiu, encara 
que a nivell freàtic segueix aportant aigua fins a la desembocadura. 
A causa de la climatologia d'aquest any (2011), durant del mes de juny es va assecar 
aquest sector final del riu Francolí durant d'uns 15 dies. Passat aquest temps es van 
produir episodis de precipitacions tempestuoses, especialment a les muntanyes de la 
capçalera d'aquest riu, per la qual cosa va arribar novament aigua a la part baixa del 
riu. Aquestes fluctuacions van produir l'eliminació gairebé total de diversos 
predadors aquàtics, com la gambusia (Gambusia holbrookii), el cranc vermell 
americà (Procambarus clarkii) i en gran mesura també les grans larves de libèl·lula 
(odonats; anisòpters), la qual cosa certament va beneficiar la supervivència de gran 
part de les postes i el posterior desenvolupament de les larves de granota verda, que 
van créixer en gran mesura amb una presència reduïda de predadors potencials. 
 
 
NOVES TROBALLES  
En una prospecció herpetològica realitzada el dia 20 de juliol de l'any 2011, a la llera 
final del riu Francolí, es van observar diferents trams del riu en període de 
dessecació. En el tram entre Sant Salvador (barri de Tarragona) i Tarragona ciutat es 
van localitzar tres tolls. Dos d'ells de dimensions reduïdes 1 x 0,8 m i un tercer de 3 x 
1,75 m. En tots ells es van detectar grans quantitats de larves de Pelophylax perezi. 
Especialment en el de majors dimensions, on es quantifiquen unes 120 larves per litre  

 

3 x 1,75 x 0,5 m = 2,625 m3 = 26,25 litres x 120 = 3.150 larves. 
 

En aquest toll es localitzen 5 larves albines, 3 d'elles en perfecte estat, una altra amb 
l'amputació d'un tros de la cua que posteriorment va regenerar, i la cinquena morta 
per asfíxia. 
Les larves de pigmentació normal rescatades van ser traslladades a altres trams del 
riu amb suficient volum d’aigua per assegurar el procés larvari. A les quatre larves 
albines que van ser trobades vives se’ls va realitzar un seguiment i monitorització del 
procés metamòrfic en condicions controlades. Tres de les quatre larves presentaven 
en el moment del rescat les extremitats posteriors ben desenvolupades, i als set dies 
van finalitzar la metamorfosi. La quarta es trobava en un estat menys desenvolupat. 
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DESCRIPCIÓ DE LES LARVES I DELS JUVENILS 
Els trets generals d’aquestes animals, tant en la forma larvària com en la dels 
juvenils, s’assemblen als ja observat i descrit fa anys pel primer dels autors de la 
present nota, en una larva albina d’Alytes obstetricans (Rivera, Aguilar & Solans, 
1990). 
Les larves albines de Pelophylax perezi objecte d’aquesta nota presenten un color 
blanquinós amb una tonalitat groguenca, amb petites taques iridescents repartides per 
tot el cos, especialment a les zones caudals. Degut a la transparència dels exemplars, 
es poden observar diferents òrgans interns com: les brànquies, l’espina dorsal, el 
paquet intestinal i els vasos sanguinis superficials. Es poden observar amb molta 
facilitat les files de les dents. L’ull presenta l’iris groc-daurat i la pupil·la vermellosa 
(Figura 1). 
Els metamòrfics presenten una coloració uniforme entre blanc ivori i groguenc. Una 
franja clara supralabial d’un color blanc-daurat apareix a sota de l’ull i s’estén 
interrompudament fins la base de l’extremitat anterior. En diferents zones del cos 
apareixen taques de color rosaci, especialment en les zones axil·lars i el timpà. Es pot 
apreciar perfectament a l’àrea abdominal el paquet intestinal, mentre que l’àrea 
palatal és més blanquinosa. L’iris és daurat i la pupil·la vermellosa (Fig. 2).  
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Fig. 1: Foto d’una de les larves albines de Pelophylax perezi (amb les extremitats posteriors ja 
formades), observades a Tarragona. Foto: Ferran Aguilar. 
 

 
Fig. 3: Exemplars juvenils de Pelophylax perezi (Tarragona). Foto: Ferran Aguilar.  


