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RESUM  

 

Es descriu la troballa d’un exemplar adult albí de serp blanca Zamenis scalaris, a Vallbona de les 

Monges (l’Urgell, Catalunya). 
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ABSTRACT 
 

The discovery of an adult albino specimen of ladder snake Zamenis scalaris in Vallbona de les 

Monges (l’Urgell, Catalonia) is described. 

 

KEYWORDS: Pigmentary anomaly; Albinism; survival; Rhinechis; Zamenis scalaris; Catalonia.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INTRODUCCIÓ 

La serp blanca fins fa poc era reconeguda com 

Rhinechis scalaris, però estudis recents han 

conclòs que les evidències morfològiques i 

filogenètiques no aporten un suport suficient 

per mantenir aquesta espècie dins el gènere 

monoespecífic Rhinechis, que queda 

sinonimitzat dins el gènere Zamenis (Salvi et 

al., 2018).  

Zamenis scalaris es distribueix per la major 

part de la península Ibèrica (tret de la regió 

cantàbrica i la part alta dels Pirineus) i per una 

estreta franja de la França mediterrània. 

També es troba a les illes Hyères (França), 

Ons (Galícia) i ha estat introduïda a les Illes 

Balears (Rivera et al., 2011; Speybroeck, et 

al., 2017). 

     

L’albinisme és l’absència total del pigment 

fosc (melanina), i els animals que presenten 

aquesta alteració cromàtica tenen la pell 

blanca rosada en les parts on hi hauria d'haver 

la melanina i a través de les pupil·les se’ls veu 

el fons de l’ull de color vermell (Rivera, 

Arribas i Martí, 2001).       

Per aquesta espècie, Lesparre (2001) va 

publicar el cas d’un juvenil albí trobat a São 

Lourenço (Elvas, Portugal). Posteriorment 

Manjón (2011) publica un segon cas 

d’albinisme per a un juvenil localitzat a Ejea 

de los Caballeros (Zaragoza). Un tercer cas és 

conegut per dues fotografies de Lerena y 

Zárate (en un web: González, 2020) d’un 

exemplar adult a Logroño (La Rioja).  
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Pel que fa a Catalunya, tenim constància de la 

troballa, l’any 2014, d’un juvenil albí (de 33 

cm i 10 g de pes) a Castellserà (l’Urgell, 

Lleida), per part de membres del Cos d’Agents 

Rurals de la Generalitat de Catalunya, que van 

capturar l’animal i el van  traslladar al Centre 

de Fauna de Vallcalent (Lleida) (ASPARC, 

2014-a), per posteriorment alliberar-lo a la 

mateixa zona de la captura, després d'uns dies 

d'observació (ASPARC, 2014-b).       

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA TROBALLA 

Al voltant de les 11:00 hores del matí del dia 

31/05/2020 s’ha trobat un exemplar de serp 

blanca (Zamenis scalaris) quan creuava la 

pista asfaltada que va dels Omells de Na Gaia 

a Montblanquet (TM de Vallbona de les 

Monges; coordenades UTM X:342763 

Y:4595412 DATUM ETRS89). A uns 300 

metres abans d'entrar al petit nucli habitat de 

Montblanquet (Urgell). L'indret de la troballa 

presenta un hàbitat en mosaic de bosc de pi 

blanc i pinassa, amb exemplars de garric i 

càdec. El fons de la vall hi ha conreu agrícola, 

majoritàriament de cereal de secà.  

L’exemplar en qüestió és un exemplar adult, ja 

que mesurava aproximadament 110 cm. I 

presentava albinisme, ja que era completament 

blanc (encara que es podien apreciar tonalitats 

més cremoses, que semblen coincidir amb les 

franges on hauria de presentar el disseny més 

fosc. En els ulls s’apreciava clarament el color 

vermell, del fons de l’ull, visible a través de 

les pupil·les.  

 

 
 

 

DISCUSSIÓ  

La troballa de la serp blanca (Zamenis 

scalaris) albina és la cinquena que hem pogut 

documentar i el segon cas a Catalunya, també 

casualment a la comarca urgellenca. Aquesta 

cita és també la segona referida a un individu 

adult, fet que li dóna un valor més elevat, en la 

mesura que els individus amb una coloració 

anòmala, i especialment els albins, solen tenir 

una menor esperança de vida, atès que són 

menys críptics o bé més fàcilment detectables 

pels depredadors (Garland i Losos, 1994), a 

banda de que sovint tenen malformacions i/o 

altres deficiències que afecten negativament 

l'estat físic, l'alimentació i la reproducció 

(Krecsák, 2008; Thakur i Trivedi, 2018) així 

com fotofòbia i altres defectes visuals 

(Fontanet i Matallanas, 1985; Arribas i 

Clivillé, 1994). A més, la manca de la 

protecció que proporciona la melanina pot 

derivar en problemes importants a l’hora de 

practicar l'exposició solar i en la 

termoregulació en general (Rivera et al., 

2001). 

D'altra banda, la incidència de l'albinisme en 

ofidis en condicions naturals es considera rara, 

especialment en adults (Ferri i Berringa, 

1992). Les estimacions de la ràtio d'albinisme 

en vertebrats silvestres varien d'1:10.000 a 

1:30.000 (Bechtel, 1995). 

El fet que l'albinisme sigui una anomalia 

genètica de caràcter congènit i hereditària, i 

que a l'Urgell s'hagin trobat ja dos casos de 

serp blanca (Zamenis scalaris) amb aquestes 

característiques fa que calgui estar amatents 

per veure si es detecten  nous casos. 
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Detall de la part anterior de l’exemplar adult de Zanemis scalaris albí, trobat a Vallbona de les 

Monges (l’Urgell).  
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Vista dorsal de l’exemplar adult de Zanemis scalaris albí, trobat a Vallbona de les Monges (l’Urgell). 


