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RESUM  

 

En aquesta nota aportem informació sobre la troballa d’un exemplar de Pelophylax sp., possiblement 

Pelophylax kl. grafi  amb axantisme, en el municipi de Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental 

(Catalunya). L’axantisme, en amfibis i rèptils, és una condició anòmala en la coloració de la pell, 

deguda a l’absència de determinats pigments de tonalitats grogoses, fent que els espècimens verds 

mostrin un to blavós gens habitual. Dos casos d’axantisme havien estat documentats per P. perezi 

(granota verda) a Calatunya, en altres localitats de la província de Barcelona.  
  

PARAULES CLAU: Pelophylax kl. grafi; Pelophylax perezi; pigmentació blava; Sant Feliu de 

Codines; Vallès Oriental.  

 
 

ABSTRACT 
 

We provide new data about a case of axanthism in Pelophylax sp., most probably Pelophylax kl. 

grafi in Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental (Catalunya). Axanthism is a skin condition in reptiles 

and amphibians that results in abnormal bluish coloration in green specimens, due to the absence of 

yellowish pigments. Two other cases of axanthism were previously reported from different localities 

of Catalonia, in Barcelona Province, affecting the green frog P. perezi.   
 

KEYWORDS: Blue pigments; frog; Pelophylax kl. grafi; Pelophylax perezi; Sant Feliu de 

Codines; Vallès Oriental.   
 

 

 

 

 
 

 

 

INTRODUCCIÓ 
 

La coloració dels amfibis depèn de la 

presència i funcionalitat de les cèl·lules 

encarregades de sintetitzar els diversos 

pigments o de reflectir ones de llum 

determinades. A vegades es produeixen 

desordres que afecten als cromatòfors, 

generant anomalies en la coloració de la 

pell. Els casos d’axantisme en rèptils i 

amfibis són menys comuns que altres 

desordres de pigmentació com l’albinisme, 

essent aquest darrer una de les variacions 

més freqüents, causada per l’absència de 

pigments bruns (eomelanina) i groguencs o 

vermellosos (faeomelanina) (Sunutcha et al. 

2015, Campos-Such 2017). En el cas de 

l’axantisme, manquen les cèl·lules encarre-

gades de sintetitzar els pigments grocs 

(xantòfors), vermells i taronges (eritròfors), i 

en el cas de l’aniridisme manquen les 

cèl·lules que reflecteixen la llum, respon-

sables de generar coloracions metal·litzades 

per la presència de cristalls de guanina 

(iridiòfors) (Jablonski et al. 2014).  
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En alguns casos s’ha vist que tot i que els 

xantòfors (o altres cromatòfors segons el 

cas) són presents en els animals, aquests 

perden la capacitat de sintetitzat el pigment 

(Berns & Narayan, 1970). La pèrdua de 

pigmentació no sol afectar als ulls (sí en el 

cas d’albinisme), ja que conserven els 

eritròfors i iridiòfors, si bé falten els 

xantòfors en els individus axàntics. En el cas 

dels individus de color verd, la manca de 

xantòfors permet observar els pigments 

blaus (que d’altra manera queden 

emmascarats pels grocs originant les 

tonalitats verdes característiques). Els 

xantòfors solen situar-se en les capes més 

superficials de la pell, damunt els iridiòfors i 

melanòfors, que es troben en capes més 

profundes (Yasutomi and Yamada 1998).  
 

En el cas del les granotes de l’espècie 

Pelophylax perezi, les variacions cromàti-

ques pròpies de l’espècie en individus sans, 

són habituals i a vegades destacades, però 

els casos d’axantisme són molt més rars. A 

Catalunya se n’han documentat dos casos, 

el primer al pantà de Vallvidrera (any 2007) i 

el segon a Masquefa (any 2015), tots dos 

casos publicats per Martínez-Silvestre et al. 

(2016). Altres casos han estat descrits a la 

Península Ibèrica fora de Catalunya, diver-

sos exemplars a Huelva (González de la 

Vega 1994) i un altre a Lugo (Rivera et al. 

2001). Fora d’aquests casos no hi ha cap 

altre document publicat que faci referència 

a aquesta discoloració en la granota verda 

comuna, tot i que sí que hi ha cites afectant 

a altres espècies de Pelophylax a Europa, 

com les documentades a França per Dubois 

(1979), en individus identificats com a 

Pelophylax sp. Al centre i Nord d’Europa hi 

ha cites de P. esculentus amb algun tipus 

d’anomalia cromàtica (Vlček 2003) i també 

de P. lessonae (Dandová et al. 1995, Vlček 

2008), si bé cap de les dues espècies amb 

coloracions blaves. A Catalunya, els casos 

més coneguts d’axantisme són els que 

afecten a Hyla meridionalis (Arribas et al. 

1996, Martínez-Silvestre et al. 2016), cone-

guda com a reineta blava, ben documen-

tada, entre altres localitats, a Vallvidrera. 

El cas que aquí ens ocupa, és una mostra 

d’axantisme en un individu localitzat en 

unes basses de Sant Feliu de Codines, on la 

majoria d’espècimens corresponen a 

Pelophylax kl. grafi.   
 

     

MATERIALS I MÈTODES / 

OBSERVACIONS 
 

Diverses observacions realitzades a unes 

basses temporals al municipi de Sant Feliu 

de Codines, Vallès Oriental, Barcelona, 

Catalunya (31T DG21, 610 msnm) durant el 

mes de Juliol de 2020.  

Fotografies realitzades amb càmera Nikon 

D7200. Mesures per al càlcul dels índexs 

morfomètrics realitzades amb el software 

ProGresCapture7.  

En l’hàbitat hi havia vegetació pròpia de 

zones humides: Populus nigra, Populus 

alba, Salix spp., Scirpus holoschoenus, 

Phragmites australis, Carex spp, Chara sp., 

Cyperus eragrostis, etc. L’hàbitat es troba 

rodejat per bosc mixt de pi roig (Pinus 

sylvestris), pi blanc (Pinus halepensis), 

alzina (Quercus ilex) i roure (Quercus 

humilis) i una zona de matollars dominats 

per estepa (Cistus albidus, C. salviifolius), 

bruc d’hivern (Erica multiflora), Romaní (Sal-

via rosmarinus) i gatosa (Ulex parviflorus) 

amb roldor (Coriaria myrtifolia) en les zones 

degradades pel trànsit il·legal de vehicles 

motoritzats a la zona.  
 

 
 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ  
 

Les granotes afectades d’axantisme (1 o 2 

individus) a Sant Feliu de Codines (Figures 

1-4) s’han observat en un petit sistema de 

basses temporals on es troben P. perezi i P. 

kl. grafi, a més d’altres espècies d’anurs 

com la reineta (Hyla meridionalis),  gripau 

d’esperons (Pelobates cultripes) i gripau 

comú (Bufo bufo). La majoria d’espècimens 

de granota observats a la bassa principal i 

secundàries corresponen a l’híbrid Pelo-

phylax kl. grafi, espècie ja anteriorment 

citada en aquest municipi (Fernández-

Giberteau et al. 2016, 2017, Pérez-Sorribes 
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2018) Cal remarcar que Bargalló et al. 

(2016) en un article, sobre la presència del 

fong patogen Batrachochytrium dendro-

batidis (Quitridiomicot) en granotes 

asimptomàtiques, identificaren totes les 

granotes de la mostra de Sant Feliu de 

Codines (3 anàlisis, 1 positiu) com a 

Pelophylax kl. grafi. A aquestes evidències 

cal afegir, òbviament, l’aspecte de l’individu 

amb axantisme, essent aquest robust, de 

mida notable, amb globus ocular gran i 

mantell llis i ample. Tot en conjunt, ens fa 

inclinar a pensar que es tracta de l’híbrid de 

Graf (P. perezi x P. ridibundus), una klepto-

espècie cada cop més àmpliament 

distribuïda a Catalunya. De ser així, es 

tractaria de la primera cita d’axantisme 

observat en la granota de Graf.  

S’han fet diverses mesures en base 

fotogràfica per establir la relació entre el 

diàmetre timpànic/ longitud total (musell-

cloaca). Aquest índex (més enllà dels valors 

absoluts clarament significatius, però no 

disponibles en aquest estudi) és el més 

rellevant estadísticament per a la 

diferenciació morfomètrica entre P. perezi i 

P. kl. grafi, essent els valors majors en P. 

perezi, amb una mitjana 0.08± 0.01 i un 

màxim de 0.11, respecte a l’índex de P. kl. 

grafi que és de 0.07±0.01 amb un màxim 

de 0.10 (Pérez-Sorribes et al. 2018). Si bé 

només s’ha estudiat morfomètricament un 

sol individu amb axantisme, i per tant el 

significat estadístic no és significatiu, les 

mesures del timpà i llargada total del cos 

donen un índex de 0.05-0.06, més ajustat al 

propi de P. kl. grafi.  

Els patrons de pigmentació dels animals 

tenen un paper molt important en diversos 

aspectes de la seva vida, des de l’èxit 

reproductiu (comunicació) i la fitness fins a 

la supervivència de l’individu en el cas 

coloracions aposemàtiques (Vitt & Caldwell 

2009, Hinckley et al. 2016). Per tant, les 

aberracions cromàtiques tendeixen a ser 

poc estables en el medi natural, si bé són 

heretades genèticament pels descendents. 

Això explica la raresa i baixa prevalença 

d’aquests individus a la natura, en termes 

generals (Andrén & Nilson, 1981). Un cas 

diferent seria el de l’hipermelanisme, que 

en alguns ambients (zones fredes, per 

exemple) pot resultar avantatjós en animals 

ectoterms i per tant és un tret que tendeix a 

fixar-se en algunes poblacions (Martínez-

Freiría et al. 2012). Pel cas de l’axantisme 

no hi ha massa informació, però 

possiblement no resulti avantatjosa per una 

qüestió de pèrdua del valor aposemàtic de 

la pigmentació original verda, tenint en 

compte l’ecologia de l’espècie i la raresa 

dels individus axàntics de tons blavosos. De 

fet, l’individu blau de Pelophylax va ser 

observat entre vegetació (Chara sp., 

especialment), on la seva coloració 

resultava molt vistosa, fent-lo vulnerable 

davant possibles depredadors.  
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FIGURA 1.- Aspecte axàntic de Pelophylax sp. (possiblement P. kl. grafi). Sant Feliu de Codines. 

 

FIGURA 2.- Individu amb axantisme de Pelophylax sp. (possiblement P. kl. grafi), entre hidròfits 

(Chara sp.). 


