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La safranera de l'alfals, Colias crocea, figura entre les nostres papallones més comunes, 
i la podem veure en abundància a l'estiu volant per sobre dels camps d'alfals, planta a 
sobre de la qual les femelles molt sovint fan la posta. Però aquesta papallona té una 
particularitat que la fa molt notable: mentre que els mascles són sempre grocs, un 
percentatge reduït de les femelles (al voltant d'un 5-10%) presenten una forma diferent i
tenen les ales de color blanc. Aquest fet força extraordinari també es dona en 
aproximadament un terç de les prop de 90 espècies del gènere Colias que viuen arreu 
del món. Gràcies a experiments de cria al laboratori ja fa gairebé un segle que se sap 
que la coloració de les femelles s'hereta segons un model genètic típicament mendelià. 
Sorprenentment l'al·lel que determina la coloració blanca (denominat Alba) és dominant
tot i aparèixer en una minoria de la població, es troba en un autosoma i no pas als 
cromosomes sexuals, i només s'expressa a les femelles. Durant la metamorfosi de la 
crisàlide, les femelles que presenten aquest al·lel no sintetitzen els pigments que donen 
lloc al color groc típic i, en canvi, inverteixen l'energia que estalvien en aquest procés en
fabricar més ous i desenvolupar majors reserves de greixos.

Malgrat que en les darreres dècades s'han investigat diversos aspectes de l'ecologia 
d'aquesta forma blanca alternativa en les femelles d'algunes safraneres, fins ara mai no 
s'havia entès en detall quin és el mecanisme genètic que hi ha al darrera. Això justament
ha estat l'objecte d'una investigació liderada per Alyssa Woronik i Chris Wheat (del 
Departament de Zoologia de la Universitat d'Estocolm), publicada recentment a la 
revista Nature communications, i en la qual hi ha col·laborat l'equip de recerca en 
papallones del Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Per dur a terme aquest treball, es van utilitzar tècniques moleculars de darrera 
generació, consistents en seqüenciar el genoma d'individus grocs i blancs per aconseguir
mapar sobre la cadena d'ADN el lloc precís on hi ha la informació per a aquest caràcter. 
Es va determinar que en els individus portadors de l'al·lel Alba tenen un fragment 
addicional a la cadena d'ADN, que és el que condiciona que no se sintetitzin els 
pigments que donen la coloració groga. Mitjançant la tècnica denominada CRISPR es 
va aconseguir desactivar l'expressió de l'al·lel Alba i es van obtenir femelles grogues tot
i ser portadores d'aquest al·lel dominant. A més a més, amb tècniques de microscopia 
electrònica, es va comprovar que el color groc es deu a la presència de grànuls de tres 
tipus de pigments dipositats a les escates que recobreixen les ales, i que en la seva 
absència donen lloc al color blanc per la difusió de la llum en nanoestructures de la 
superfície alar.

Per bé que gràcies a aquest estudi ara podem explicar com es genera aquesta forma 
blanca de les femelles de la safranera de l'alfals, encara hi ha altres aspectes que cal 
resoldre, sobretot de tipus més ecològic. Per quin motiu la forma blanca de les femelles 
és tan escassa a la Natura, malgrat ser generada per un al·lel dominant i associar-se amb
una major producció d'ous? Fins a quin punt és variable la proporció de femelles 
blanques en una població i com aquesta proporció varia segons condicions ambientals 
com ara el clima? Aquestes i altres preguntes seran l'objecte de futures investigacions 
per part dels autors d'aquest article.


