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RESUMRESUMRESUMRESUM    

El primer any de recerca sobre les poblacions de Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler & Tunner, 
1995) i Pelophylax perezi (López-Seoane, 1885) aporta molta llum sobre la morfologia, biologia i dis-
tribució d’aquests taxons.  
En aquesta publicació, es donen a conèixer la presència del fong Batrachochytrium dendrobatidis i 
malformacions observades el primer any d’estudi sobre granotes verdes a Catalunya. 

PARAULES CLAUPARAULES CLAUPARAULES CLAUPARAULES CLAU::::    Pelophylax kl. grafi; Pelophylax perezi; Polifalàngia; Batrachochytrium dendrobati-

dis. 
    
    
    
ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT        
The first year of research on  mixed populations of Graf‘s Hybrid Frog Pelophylax kl. grafi (Crochet, Du-
bois, Ohler & Tunner, 1995) and Iberian Water Frog Pelophylax perezi (López-Seoane, 1885) is shedding 
light on the biology, morphology and distribution of this complex in Catalonia.  
We present the presence of Batrachochytrium dendrobatidis and malformations in catalonian green frogs 

in the first year of study. 

KEY WORDS:KEY WORDS:KEY WORDS:KEY WORDS:    Pelophylax kl. grafi; Pelophylax perezi; Polyphalangy; Batrachochytrium dendrobatidis. 
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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    
 
El primer año de investigación sobre las poblaciones de Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler & 
Tunner, 1995) y de Pelophylax perezi (López-Seoane, 1885), aporta mucha luz a la morfología, biología 
y distribución de estos taxones.  

En esta publicación, se dan a conocerla presencia de Batrachochytrium dendrobatidis y malformacio-
nes observadas en el primer año de estudio sobre ranas verdes en Cataluña. 

PALABRAS CLAVE: PALABRAS CLAVE: PALABRAS CLAVE: PALABRAS CLAVE: Pelophylax kl. grafi; Pelophylax perezi; Polifalangia; Batrachochytrium dendrobati-

dis.    
    
INTRODUCINTRODUCINTRODUCINTRODUCCIÓCIÓCIÓCIÓ    
 
El projecte Grafi està centrat en aportar coneixe-
ments sobre la morfologia, biologia i distribució 
de Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler & 
Tunner, 1995) i comparar-los amb Pelophylax 
perezi (López-Seoane, 1885) a l’àmbit català. 
Des de febrer de 2015, i en un termini de 7 me-
sos, durant els mostratges als diferents hàbitats 
on es troben aquestes espècies s’han observat: 
un cas de malformació i 6 casos de detecció del 
fong Batrachochytrium spp.  
No hi ha cap cas publicat de polifalàngia en a-
nurs a la Península Ibèrica, tan sols hi ha un cas 
descrit en urodels (DIEGO-RASILLA, 2009) i poli-
dactília en Salamandra salamandra en (RIVERA 
et al., 2015) els casos citats més semblants són 
els de polidactília (DIEGO-RASILLA, 2000; GALÁN, 
2011; FERNÀNDEZ, 2013). 
 
La quitridiomicosi, malaltia infecciosa emergent, 
ha estat identificada com un factor important 
que contribueix al declivi i l'extinció d'espècies 

d'amfibis a nivell mundial (BERGER et al., 1998; 
DASZAK et al, 2003; LIPS et al., 2006; WALKER 
et al., 2008; VREDENBURG et al., 2010; CHENG 
et al., 2011). Aquest fong es va reconèixer pri-
mer com un organisme patogen en 1998 (BER-
GER et al., 1998) i va ser descrit com una espè-
cie de quitridi al 1999 (LONGCORE et al., 1999). 
Aquest fong quitridi ha estat trobat en tots els 
continents menys a l'Antàrtida, i se sap que ha 
afectat a més de 500 espècies d'amfibis a tot el 
món (FISHER et al., 2009; OLSON et al., 2013). 
A la península Ibèrica va ser detectat per primera 
vegada al Parc Natural de Peñalara al 1997 en 
Alytes obstetricans (BOSCH et al., 2001) des de 
la data s’han fet estudis de la distribució del fong 
a una gran part de la península Ibèrica, on s’ha 
demostrat que aquest fong està àmpliament dis-
tribuït, localitzat a l’Aragó, País Basc, Comunitat 
de Madrid, Extremadura, Andalusia i Comunitat 
Valenciana.  

 
 
 
MMMMATERIAL I MATERIAL I MATERIAL I MATERIAL I MÈÈÈÈTODTODTODTODEEEESSSS    
 
Una de les parts del projecte és l’estudi ex situ 
de la biologia reproductiva de les dues espècies. 
Aquest estudi s’ha fet a les instal·lacions de 
l’Escola de la Natura de Parets del Vallès. Per 
aquest propòsit, han estat capturats 16 exem-
plars, els quals han passat una etapa de quaran-
tena d'una durada de dues setmanes durant la 
qual es va fer un examen físic i anàlisis coprolò-
gics a tots els individus, per garantir la idoneïtat 
de tots ells per formar part d’aquest treball.  

Uns dels controls ha estat l'obtenció de diferents 
mostres cutànies amb escovilló, especialment de 
la zona pèlvica i extremitats, per a la detecció 
d’agents patògens, mitjançant la tècnica de PCR 
(fetes a LABOKLIN GmbH&Co.KG), on s’ha ana-
litzat la possible presència de 3 d’ells: el Batra-
chochytrium dendrobatidis, Batrachochytrium 
salamandrivorans i Ranavirus spp. 
D’altra banda, es va trobar un exemplar amb una 
malformació a un dit i es va procedir a fer radio-
grafies per estudiar l’abast de la mateixa.    
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RESULTATSRESULTATSRESULTATSRESULTATS

 

Malformació dactilar 
 
La malformació es va detectar en una femella 
adulta de Pelophylax kl. grafi amb polifalàngia, 
en una passera del riu Ser, a Serinyà, comarca 

del Pla de l’Estany (Girona). L’anomalia la pre-
sentava al dit 1 de l’extremitat anterior es-
querra (Fig.1). A la mateixa zona es van captu-
rar més individus i cap tenia anomalies visibles. 

 

 
Fig. 1 Detall de la polifalàngia a l’extremitat anterior esquerra de l’exemplar de Pelophylax kl. grafi 
 
És una malformació esquelètica amb falanges 
extra en un dit, en aquest cas s’observa la du-
plicació de la primera i la segona falanges que 
parteixen d’un mateix metacarp (Fig.3). Cal te-

nir en compte que no és una malformació que 
sembli que destorbi l’exemplar en el desenvo-
lupament de la seva activitat. 

 

 
Fig. 2 Radiografia de la polifalàngia (part esquerra de la imatge). 
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Pel que fa a l’etiologia, es desconeix la causa 
determinant d’aquesta malformació, i els factors 
congènits no són els únics desencadenants, ja 
que pot ser una simple mutació somàtica en 
al·lels implicats en el desenvolupament. Els fac-
tors abiòtics com l’augment de la radiació UV i 
els alts nivells de pol·lució antropogènica també 
contribueixen potencialment a l’aparició de mal-
formacions en amfibis. També poden comprome-
tre al sistema immune i deixar-los vulnerables a 
infeccions (BLAUSTEIN & JOHNSON, 2003; LAN-
NOO, 2009). 

Les deformitats en les extremitats posteriors dels 
amfibis resulten més freqüents, bàsicament per-
què el seu desenvolupament està comprès la 
major part o totalment després de l’eclosió, de 

manera que l’extremitat en fase primerenca està 
exposada al medi aquàtic (paràsits i depreda-
dors) (SESSIONS & BALLENGÉE, 2010).  

L’enquistament d’un trematode (Ribeiroia sp.) 
també indueix la malformació d’extremitats su-
pernumeràries, ja que interromp la organització 
espacial de les cèl·lules i la seva activitat mitòtica 
en les etapes primerenques del desenvolupa-
ment de l’extremitat; seguit d’un fenomen 
d’intercalació (resposta de creixement del pol 
cel·lular característic) que es manifesta a nivell 
morfològic per membres supernumeraris en 
orientació d’imatge especular (SESSIONS & BA-
LLENGÉE, 2010). Fenomen coincident amb 
l’orientació ortogonal entre les dues falanges de 
la polifalàngia objecte d’estudi. 

 

Primers casos documentats de quitridiomicosi a Catalunya 

Les PCR van donar resultat positiu per Batra-
chochytrium dendrobatidis en un total de 6 indi-
vidus de 4 localitats diferents. Les poblacions 
que han donat positiu per aquest fong són loca-

litzades al Vallès Oriental, Moianès, Ribera 
d’Ebre i Montsià. 
Aquest és el primer cas de quitridiomicosi docu-
mentat a Catalunya. 
 

 

 
 

Mapa: Punts de captura d’exemplars amb positiu a Batrachochytrium dendrobatidis 
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