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RESUMRESUMRESUMRESUM    
 

En aquesta nota es descriu un nou cas de melanisme per a Calotriton asper (Dugés, 1852).  Es tracta 
d’una femella adulta localitzada en un dels rierols tributaris de la capçalera de l’Estany de Cavallers 
(Alta Ribagorça, Lleida). 
 
PAPAPAPARAULES CLAURAULES CLAURAULES CLAURAULES CLAU::::    Tritó pirinenc; Pigmentació; Melanisme; Pirineu català. 

    
ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
    

It is described a new case of melanism for Calotriton asper (Dugés, 1852) in an adult female found in a 
tributary stream of Estany de Cavallers (Alta Ribagorça, Lleida). 
 
KEY WORDSKEY WORDSKEY WORDSKEY WORDS::::    Pyrenean brook salamander; Pigmentary abnormalities; Catalonian Pyrenees. 

 
RESUMRESUMRESUMRESUMENENENEN    
 

En la presente nota se describe un nuevo caso de melanismo en Calotriton asper (Dugés, 1852).  Se 
trata de una hembra adulta localizada en uno de los arroyos tributarios de la cabecera del Estany de 
Cavallers (Alta Ribagorça, Lleida). 
 
PALABRAS CLAVE:PALABRAS CLAVE:PALABRAS CLAVE:PALABRAS CLAVE:    Tritón pirenaico; Pigmentación; Melanismo; Pirineo catalán. 
 
    

El melanisme el provoca una anòmala gran 
quantitat de melanina dipositada als melanòfors, 
que produeix una coloració fosca (marró quasi 
negra) que emmascara el disseny pigmentari 
habitual (RIVERA, ARRIBAS & MARTÍ, 2001, 
2002).  
REINIG (1937) en un estudi sobre les anomalies 
pigmentaries als animals (melanisme, albinisme i 
rufinisme o eritrisme), va establir que el mela-
nisme es pot produir de dues formes: 
l’abundisme, produït per l’engrandiment de les 
taques fosques en nombre, fins a cobrir anòma-
lament gran part de la superfície corporal; i l’altre 
forma de melanisme l’anomena nigrisme, que es 
pot produir en diferents graus, i inunda tota la 

superfície corporal de l’animal emmascarant el 
patró de disseny habitual i enfosquint-lo. 
De vegades, el patró de disseny habitual en els 
amfibis s’enfosqueix amb el fred i s’aclareix amb 
les temperatures molt altes o de nit.  Aquesta 
variació normal de la coloració amb la tempera-
tura no ha de ser confosa amb el vertader mela-
nisme en els amfibis. 
D’altra banda, dins el gènere Calotriton, trobem 
a C. arnoldi en el que la coloració xocolatada 
sembla correspondre’s a una distribució peculiar 
i anòmala de la pigmentació, fixada en aquestes 
petites poblacions, i que està absent a la part 
ventral i deixa com una finestra transparent que 
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permet veure els òrgans interns, de forma sub-
tilment diferent del que es troba a C. asper.  
A C. asper, els treballs generals com els de 
THORN (1968) o RAFFAËLLI (2007) no esmenten 
aquesta coloració, com tampoc ho fan les mono-
grafies exclusives de la espècie (WOLTERS-
TORFF, 1902; NICOL, 1990).  
MONTORI & HERRERO (2004) escriuen: “Se han 
detectado casos de melanismo en algunas 
poblaciones del Pirineo de Huesca: Valle de Tena 
(GARCÍA-PARÍS, 1985) y en Ordesa (SERRA-COBO 
& BALCELLS, 1990[sic.! SERRA-COBO, 1990]; 
SERRA-COBO et al., 2000) y en el Montseny 
(MONTORI y PASCUAL, 1981), “aunque en este 
último caso se trate de ejemplares muy oscuros 
sin que realmente sea melanismo”. Aquest dar-
rer comentari faria referència a la coloració atí-
pica present a C. arnoldi. 
Posteriorment AMAT, SANUY i PALAU (2011) fan 
un estudi monogràfic sobre C. asper i assenyalen 
la troballa d’exemplars melànics en quatre locali-
tats: Ansabére, Bujaruelo, Selva de Oza i la Vall 
Fosca, on troben un percentatge important 

d’animals d’aquestes característiques (entre el 5 
i el 14%).  
En aquesta nota es presenta una nova troballa 
d’un exemplar melànic de Calotriton asper, una 
femella adulta localitzada en un dels rierols tri-
butaris de la capçalera de l’Estany de Cavallers 
(Alta Ribagorça, Lleida) U.T.M.: 31T CH21 (Fig. 1), 
que presentaria un melanisme del tipus “ni-
grisme” sensu REINIG. Tota la seva coloració 
està notablement enfosquida per una sobrepig-
mentació de melanina que cobreix tot el cos 
menys les parts en les que aquest pigment es 
troba poc present (eix de la cua) o absent (franja 
central vermella del ventre).  En el cas d’haver 
estat un mascle, aquesta banda vermella estaria 
molt menys marcada o fins i tot absent. En defi-
nitiva, la femella descoberta tenia un color xo-
colata fosc excepte la franja ventral central que 
era d’un color vermell força viu. A la Fig 2 es pot 
veure la seva coloració en contrast amb un mas-
cle de coloració “normal”.  
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Fig 1.Fig 1.Fig 1.Fig 1.---- Femella de Calotriton asper melànica de l’Estany de Cavallers (Alta Ribagorça).  Al requadre es 
veu la seva coloració ventral. 

 

Fig 2.Fig 2.Fig 2.Fig 2.----  La mateixa femella en còpula amb una mascle de coloració normal, on es poden apreciar les 
diferències del to entre ells. Fotografies: Oscar J. Arribas. 
 


