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MERLA D'AIGUA (Cinclus cinclus pvrenaicus) AMB ALBINISME PAIRCIAL. 
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ABSTRACT 

Dipper (Cinclus cinclus wyrenaicu) with partia1 albinism. 

This note describes a case of partia1 albinism of a Dipper (Cinclus cinclus pyrenaicus) 

captured in 1.985 and recaptured in 1.986 in the river Tort, Camprodon, Girona. All the 

partial albinism affected the wings, belly and head. 

Durant les campanyes d'anellament realitzades al riu Tort (Camprodon), zona 

descrita per MARSA, J. (1988), fou capturat i posteriorment autocontrolat un individu 

de Cinclus c.wvrenaicus (les dades d'anellament són a la taula 1). 

La primera captura d'aquest individu fou el 22-09-85 i s'anella com a mascle adult (4 

), deterrninant-se el sexe segons la longitud alar (MARSA, 1988). En aquell moment 

estava acabant de mudar i presentava el següent albinisme parcial: 

* Ala esquerra: 

- Cobertors de la 8a i 9a primaria. 

- L'extrem distal de la 4a primaria. 
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* Ala dreta: 

- Cobertores de la 7a i 9a primAria. 

* Ventre 

- Grans taques blanques damunt la coloració típica d'adult 

* Cap" 

- Anell ocular i parpella totalment blanca. 

- Galta parcialment blanca. 

(les primaries són numerades segons SNOW, D.W. (1970)). 

Posteriorment durant l'any 1986, aquest individu fou autocontrolat 3 cops: 25-05-86 

(6 ), 25 i 26-10-86 (6 ). Tots ells al mateix lloc d'anellament. 

En el primer autocontrol encara no havia comenqat a mudar i c:n el segon i tercer ja 
I 

havia mudat completament. Per6 en tots els casos mantenia el mateix albinisme parcial. I 

Data Edat Sexe Ala Bec Cua Pes I 

Taula 1. Dades d'anellament. 
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