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RESUM 
 

Es descriu la troballa d’alguns casos d’aniridisme (manca de cromatòfors iridòfors, coneguts també 

com a guanòfors) en almenys 4 exemplars de granotes verdes (Pelophylax  Fitzinger, 1843) 
observades a l’Alt Empordà. 
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ABSTRACT  
 

Some cases of black eye - aniridism (lack of iridophore chromatophores, also known as guanophores) 

are described, at least, in 4 specimens of green frogs (Pelophylax  Fitzinger, 1843) observed in Alt 

Empordà (Catalonia). 
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INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS  
 

El color de la pell i els ulls en els amfibis es 

dona per la presència d’unes cèl·lules 

anomenades cromatòfors, que segons el color 

que generen reben diferents noms. Les 

encarregades de produir tons iridescents blaus 

metàl·lics o platejats són les conegudes com 

iridòfors o guanòfors, atès que el component 

blau es produeix per reflexes de la llum incident 

sobre microestructures laminars cristal·lines 

sintetit-zades a partir de la guanina. Aquests 

tons en combinació amb altres cromatòfors, 

com per exemple els que generen colors grocs, 

els xantòfors, donen l’aspecte verd en aquests 

animals per l’efecte suma del to blavós amb el 

groguenc. 
 

L’anomalia d’ulls foscos, coneguda també com 

black eye, en aquelles espècies que no els 

tenen de forma natural, és causada per una 

mutació recessiva que provoca l'absència 

d’iridòfors com s’ha demostrat en experiments 

d'encreuament (HENLE et al., 2017a). 
 

Se sap d’aquesta anomalia, almenys en el peix 

dels arrossars japonès o medaka [Oryzias 

latipes (Temminck & Schlegel, 1846)], està 

relacionada amb el gen que regula la purina 

nucleòsid fosforilasa 4a (pnp4a) (KIMURA et al., 

2017), que converteix la guanosina en guanina. 
 

Aquesta anomalia en Pelophylax ja ha estat 

observada a Europa en diferents ocasions 

(HENLE et al., 2017b), i fins i tot en 4 anys 

ROSTAND i DARRÉ (1970) van trobar uns 60 

exemplars de Pelophylax kl. esculentus amb 

aquesta deficiència a l’oest de França. I en 

concret a Catalunya també, és coneguda per un 

cas de Pelophylax perezi amb carència 

d’iridòfors i ulls negres a Castellbisbal  (RIVERA 

et al., 2001; 2002). 

http://soccatherp.org/publicacions/
http://www.soccatherp.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopold_Fitzinger
https://es.wikipedia.org/wiki/1843
mailto:efilella@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Coenraad_Jacob_Temminck
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schlegel
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kimura%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28258112
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guanosina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guanina
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NOVES APORTACIONS 
 

Es descriu la troballa a l’Alt Empordà, d’almenys 

4 exemplars de granotes verdes amb 

aniridisme (manca de iridòfors). 

-1r cas: Es tracta d’un adult de Pelophylax sp., 

que atenent als seus índex corporals (PÉREZ-

SORRIBES et al, 2018), sembla pertànyer a la 

forma d’origen hibridogenètic. Va ser trobat 

prop de l’indret conegut com Molí de Vent – Coll 

de la Torre, a uns 27 m.s.n.m, a Port de la Selva 

(UTM EG1686), per Jesús Aparicio el 14 de 

maig de 2015 (Figures: 1, 2 i 3), coordenades: 

3°11'56.91''E/42°19'43.55''N, i que encara 

que publicada aquesta observació (APARICIO, 

2015), fins ara no s’havia relacionat aquesta 

dada amb l’anomalia pigmentària objecte de la 

present nota. En les fotografies publicades 

s’observa una coloració de fons de l’exemplar 

amb una tendència a l’uniformitat, d’una 

coloració groc pàl·lid cap a vainilla de fons, 

mentre que les zones dorsal entre els plecs 

dorsolaterals i també a les parts superiors de 

les extremitats posteriors, aquesta tonalitat 

resulta una mica més fosca. Els globus oculars 

son completament negres.    
 

-2n cas: El 27/06/2015 vaig trobar un 

exemplar, entre molts metamòrfics, de 

Pelophylax sp., encara de mida petita amb els 

ulls foscos a La Balleta (Alt Empordà), en buidar 

una piscina propera a la riera (UTM: EG0989) i 

a 63 m.s.n.m. No hi ha testimoni fotogràfic. 

-3r cas: L’11/07/2015 vaig detectar un altre 

exemplar de Pelophylax sp., entre molts post-

metamòrfics, també amb ulls foscos, a La 

Balleta, a la mateixa piscina propera a la riera. 

No hi ha testimoni fotogràfic. 

 

-4t cas: Es tracta d’un exemplar de Pelophylax 

perezi, atenent la mida i disposició de les dents 

vomerianes (fig. 5) adult femella, observada 

també a La Balleta, en una bassa de jardí (UTM: 

EG0989) a 65 m.s.n.m en diferents ocasions: 

07/07/2016 (fig. 8); 01/07/2017 (fig. 4); El 

dia 15/10/2017 (fig. 7) es va capturar per 

prendre mides: pesava 42 g; mesurava 72,6 

mm de longitud de cap i cos; 39,0 mm de 

genoll al taló; amb un tubercle metatarsià de 

3,0 mm de longitud i un 5è dit del peu de 13,5 

mm de llarg. 

Presentava una coloració dorsal de fons groc 

pàl·lid amb les taques fosques característiques, 

quelcom apagades (fig. 7). Ventralment era 

blanquinosa amb un pigallat fi de tonalitat 

bruna (fig. 6). Els flancs eren d’una tonalitat 

groga. Del cap, el més peculiar era la presència 

d’uns ulls foscos, observant-ne uns iris 

completament negres. Normalment les 

granotes del gènere Pelophylax tenen la pupil·la 

el·líptica, allargada horitzontalment, i pel 

damunt d’aquesta una franja més clara, d’una 

tonalitat iridiscent cap el blanc i per sobre una 

franja prima quasi negre. Per sota de la pupil·la 

hi ha com una banda iridiscent de tonalitat més 

fosca. El ribet de la pupil·la es de tons clars i 

molt prim. Doncs totes aquestes 

característiques hi manquen en aquest 

exemplar. 

Les darreres observacions d’aquest l’exemplar 

han estat els dies 4, 23, 29 i 31 de març, i el 

22 de juny de 2018, aquest darrer cop a la 

riera de Balleta, a uns 75 m de distància de la 

bassa del jardí. 

 

AGRAÏMENTS 
 

A Jesús Aparicio, de Llançà, per haver cedit les 

seves dades i fotografies, per aquesta nota. 
 

REFERÈNCIES 
 

 

APARICIO, J. (2015): http://www.ornitho.cat/index.php?m_id=54&backlink=skip&mid=39153 In: Base de dades de 

l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). Darrera consulta: 9/6/2018. http://www.ornitho.cat    
HENLE, K.; DUBOIS, A. & VERSHININ, V. (2017a): Commented glossary, terminology and synonymies of 

anomalies in natural populations of amphibians. Mertensiella; 25: 9-48.  

HENLE, K.; DUBOIS, A. & VERSHININ, V. (2017b): A review of anomalies in natural populations of amphibians and 

their potential causes. Mertensiella; 25: 57-164. 

KIMURA, T.; TAKEHANA, Y.; NARUSE, K. (2017): pnp4a Is the causal gene of the Medaka iridophore mutant 

guanineless. G3 (Bethesda): Apr ;7(4):1357-1363. 

PÉREZ-SORRIBES, L.; FERNÁNDEZ-GUIBERTEAU, D.; MARTÍNEZ-SILVESTRE, A.; SOLER, S.; FERRAN, A.; PANNON, 

J.F.; VILA-ESCALÉ, M.; MARTÍ DE AHUMADA, B.; MOMPART, J.M. (2018): Diferenciació a partir de 

caràcters morfològics i noves aportacions a la distribució de la granota de Graf Pelophylax kl. grafi 

(Crochet, Dubois, Ohler, Tunner, 1995) a Catalunya.  Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 25: 37–49. 

https://soccatherp.files.wordpress.com/2018/01/8-pelophylax-grafi-perezi2.pdf 

http://www.ornitho.cat/index.php?m_id=54&backlink=skip&mid=39153
http://www.ornitho.cat/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kimura%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28258112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takehana%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28258112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naruse%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28258112
https://soccatherp.files.wordpress.com/2018/01/8-pelophylax-grafi-perezi2.pdf


 

25 
 

Butll. Soc. Catalana Herpetologia,  26: 23-27 

RIVERA, X.; ARRIBAS, O.; MARTÍ, F. (2001): Revisión de anomalias pigmentarias en los Anfibios de la península 

Ibérica y de Europa.  Butlletí Societat Catalana d’Herpetologia, Volum 15: 59 – 75 . 

https://soccatherp.files.wordpress.com/2012/12/butll-soc-cat-herp-15-6.pdf 

RIVERA, X.; ARRIBAS, O.; MARTÍ, F. (2002): Chromatic Alterations in European Amphibians and Reptiles. Reptilia, 

20: 33-38. 

ROSTAND, J. et DARRÉ, P. (1970): Une mutation de Rana esculenta: la grenouille aux yeux noirs. C.r. Acad. Sci. 

Paris, 217: 1414–1415. 

TAYLOR, J.D. (1969). The effects of intermedin on the ultrastructure of amphibian iridophores. Gen Comp 

Endocrinol.; 12: 405-16. 

 

 

    
 

    
 

Figura 1 (superior), 2 (inferior esquerra) i 3 (inferior dreta).-  Adult de Pelophylax sp. observat al Port de 

la Selva (Alt Empordà). Figura 1 en visió dorsal, i figures 2 i 3 laterals esquerre i dret. Fotografies: Jesús 

Aparicio. 
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Figura 4.-  Exemplar de granota verda ibèrica Pelophylax perezi femella, amb mancança d’iridòfors, 

observada a La Balleta (Alt Empordà, Catalunya). Fotografia: Eduard Filella i Subirà. 

     

 

 

 
 

Figures 5 (esquerra) i 6 (dreta).-  En aquestes figures s’aprecien detalls del mateix exemplar de la Fig. 

4. A la Fig. 5 detall de les dents vomerianes, amb una disposició típica per a Pelophylax perezi. A la Fig. 

6 s’aprecia la coloració ventral blanquinosa. Fotografies: Eduard Filella i Subirà. 
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Figures 7 (superior) i 8 (inferior).- On s’aprecia el mateix exemplar femella de Pelophylax perezi amb 

aniridisme, que en les anteriors figures (Fig. 4, 5 i 6). Fig. 7 detall dorsal i fig. 8 fotografiat a la mateixa 

bassa. Fotografies: Eduard Filella i Subirà.   


