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RESUM  

 

Es descriu  la troballa,  a la comarca  d’Osona,  d’una població  de granoteta de punts (Pelodytes 

punctatus)  on 15  dels  exemplars eren albins.  Els exemplars  havien completat la metamorfosi 

recentment  i tenien mides  molt similars. Per aquests fets i per compartir una mateixa anomalia 

pigmentària,  els hem  considerat germans d’una mateixa posta amb manifestació de la mateixa 

anomalia genètica.  Cal destacar el fet que tots  els individus hagin  superat la fase  larvària,  ja 

que la condició  d’albins s’assumeix que pot  estar lligada a  deficiències  genètiques  i de visió, i 

que incrementa el risc de depredació perquè els fa més detectables.  
 

PARAULES CLAU: Gripauet; Pelodytes punctatus; albinisme. 

 

RESUMEN  

Se describe el hallazgo, en la comarca de Osona, de una población de sapillo moteado 

(Pelodytes punctatus) donde 15 de los ejemplares eran albinos. Los ejemplares habían 

completado la metamorfosis recientemente y tenían tamaños muy similares. Por todo ello y por 

compartir una misma anomalía pigmentaria, los hemos considerado hermanos de una misma 

puesta con manifestación de la misma anomalía genética. Cabe destacar el hecho de que todos 

los individuos hayan superado la fase larvaria, ya que la condición de albinos se asume que 

puede estar ligada a deficiencias genéticas y de visión, y que incrementa el riesgo de 

depredación al hacerlos más detectables. 
 

PALABRAS CLAVE: Sapillo moteado; Pelodytes punctatus; albinismo. 

 

ABSTRACT 
 

The finding of a population of common parsley frog (Pelodytes punctatus) with 15 albino 

specimens in the Osona region (Barcelona, Catalonia) is described.  The specimens  had already 

metamorphosed and had the same size, and thus we consider them siblings of the same clutch 

with passing of the recessive gene of albinism. Noteworthy is the fact that all individuals had 

survived the larval stage, given that albino status is assumed to be linked to possible genetic 

and vision impairments and increases the risk of predation because it makes them more 

detectable. 
 

KEYWORDS: Parsley frog; Pelodytes punctatus; albino. 
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INTRODUCCIÓ 
 

En els amfibis, i concretament en el grup 

dels anurs, és relativament freqüent la 

presència de diferents classes d’anomalies 

cromàtiques (Campos-Such, 2017). No 

obstant això, no és un fet comú que es 

localitzin diversos exemplars juvenils o 

adults albins de la mateixa espècie i edat, 

en una mateixa localització. 

L’albinisme en amfibis es descriu com una 

manca congènita total o parcial de 

pigmentació ocasionada pel bloqueig de la 

síntesi de melanina i determinada 

genèticament per presència d’al·lels 

recessius (Bowder, 1972) o, molt més 

anecdòticament, per intervenció de causes 

externes, com la parasitació (Johnson et al., 

2002). Això dóna lloc a individus que no han 

desenvolupat o han reduït la producció de 

melanina en els melanòfors i per tant ja 

se’ls hi pot veure al néixer, als ulls un color 

rosaci a traves de l’iris i al cos, s’observa la 

pell blanquinosa, groguenca o rosada 

(Rivera et al., 2001). En el cas d’altres 

exemplars descrits fins ara de Pelodytes 

punctatus, a més d’observar aquesta manca 

de melanina a la pell i els ulls, pot distingir-

se el seu patró corporal habitual en colors 

groguencs o ataronjats, pel fet que 

l’albinisme típic no afecta el 

desenvolupament normal de xantòfors i 

iridòfors (Villiard, 2006). La present nota 

descriu l’observació 15 exemplars subadults 

de granoteta de punts Pelotydes punctatus 

albins. 
 

 

OBSERVACIONS I DISCUSSIÓ  
 

Els 15 exemplars albins van ser localitzats 

el 13 de juliol de 2018 al nucli veïnal de 

Sant Miquel Sesperxes (Sant Martí de 

Centelles), al sud de la comarca d’Osona. 

L’àrea es limítrofa amb les comarques del 

Vallès Oriental i del Moianès, i es localitza 

dins la conca hidrogràfica del riu Tenes, a 

tocar dels cingles de Bertí i el Parc Natural 

del Montseny (UTM X435196 Y4621815). 

Tots els exemplars van ser localitzats a la 

mateixa bassa artificial de reg, circular, de 

10 metres de perímetre, i de parets verticals 

rodejada de una xarxa d’1 metre d’alçada 

(Figura 1). La bassa està situada a una 

altitud de 800 metres sobre el nivell del mar 

i envoltada d’un espai hortícola, fronterer a 

un hàbitat d’alzinar mediterrani. Tots els 

exemplars albins observats eren exemplars 

recent metamorfosats, amb el 

desenvolupament totalment acabat i de la 

mateixa mida (Figura 2). Els exemplars 

presentaven un albinisme complet, és a dir, 

no tenien melanina ni als ulls, ni al 

tegument. Així doncs, als animals se’ls hi 

veia a traves de les pupiles el fons dels ulls 

vermells i una absència total de melanina a 

la seva pell. 
 

A la península Ibèrica, aquesta no és la 

primera observació d’exemplars albins de 

Pelodytes punctatus. Al pantà de Vallvidrera 

s’ha descrit l’observació de nou larves entre 

els anys 1979, 1981 i 1986 (Arribas, 1986) 

i posteriorment en aquesta mateixa localitat, 

l’any 1995 per l’assecament de 

l’embassament i en el rescat milers de 

larves d’aquesta espècie, es van recontar 

48 larves albines (Rivera et al., 2001). A Var 

(França), Deso et al., (2016) descriu la 

presència d’exemplars ja metamorfosats i 

albins en condicions naturals, probablement 

congèneres, convivint en el mateix espai. 

A jutjar per les dades de Diego-Rasilla i 

Luengo (2007), Arribas (1986) i la present 

nota, sembla ser que l’albinisme pot 

aparèixer en anurs afectant a diversos 

exemplars d’una mateixa posta, 

manifestant-se les anomalies gèniques 

associades. En base a aquest fet, podem 

hipotetitzar que els exemplars trobats en el 

nostre cas eren també germans de la 

mateixa posta. 

A la nota de Deso et al. 2016, i fins i tot a 

Diego-Rasilla y Luengo (2007) (en aquest 

cas en tòtil comú Alytes obstetricans), els 

exemplars descrits eren en estadis 

diferents: des de un recent metamòrfic amb 

potes a larves en estadis quasi inicials. 

Arribas (1986) assenyala la raresa de les 

observacions de postes i d’adults albins per 

a aquesta espècie, potser deguda a la 

incapacitat de supervivència per 

deficiències visuals lligades a l’albinisme o 
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per estar sotmesos a una major pressió de 

depredació, causada per la seva menor 

vivacitat (anomalia comportamental 

associada a la fugida) i major facilitat de 

localització per part dels depredadors. Així, 

en les altres notes citades, no quedaria clar 

si les larves podrien acabar la seva 

metamorfosi i convertir-se en adults, dada 

que queda confirmada en la nostra 

observació. Això és remarcable ja que indica 

que les variants gèniques recessives que 

provoquen l’albinisme no estan lligades, pel 

que sembla, a problemes de 

desenvolupament en Pelodytes punctatus 

com a mínim fins l’assoliment de la 

metamorfosi i l’entrada a la fase de juvenil 

terrestre. Pel que fa a l’ecologia de les 

larves, el fet que hagin pogut superar 

aquesta etapa pot ser degut, per un cantó a 

una densitat especialment baixa de 

depredadors a l’hàbitat aquàtic on s’han 

detectat (pers. obs.), o per altre, al fet que 

les condicions artificials de la bassa fan 

molt difícil l’accés de mamífers o ocells 

depredadors. Quedant la depredació 

bastant limitada doncs a les serps d’aigua 

(Natrix maura) presents a la zona. 
 

En resum, la present nota confirma que les 

larves albines de Pelodytes punctatus poden 

acabar la seva metamorfosi en condicions 

naturals, sobrepassant possibles 

impediments genètics i altres possibles 

barreres com problemes de visió i un 

augment del risc de depredació. Serà 

necessari més troballes per confirmar si en 

condicions naturals aquests metamorfs 

poden arribar a edats reproductores. 
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Figura 1.-  Aspecte de la bassa artificial on s’ha produït la troballa.  Fotografia: Maria Serra i Gerard Nuri. 
 

 
Figura 2.- Detalls de tres exemplars dels 15 observats, a on es pot veure la mida corresponent a 

subadults. Fotografies: Maria Serra i Gerard Nuri.  

 


