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Medi

De què s'alimenta?

L'alimentació  del  tigre  blanc  consisteix  de 
mamífers  grans,  com  cérvols,  porcs,  vaques  i 
altres. En temps d'escassetat  menja tot animal 
que  trobi,  des  de  sargantanes,  granotes  i 
insectes  fins  a  micos  i  elefants  joves.  Se  sap 
també que menja ocells, peixos, i altres fèlids, 
cànids i fins óssos. 

 Un tigre blanc

El Tigre Blanc
Els  tigres  blancs  són  espècimens  individuals  de 
l'ordinari  (Panthera  tigris)  amb  una  condició 
genètica que gairebé elimina el pigment a la pell 
normalment taronja, encara que les ratlles negres 
no es veuen afectades.  Això  passa  quan un tigre 
hereta dues còpies del gen recessiu per la coloració 
pàl·lida: nas rosa, ulls color blau gel, i pell de color 
blanc crema amb ratlles negres, grisos o de color 
xocolata  (Hi  ha  una  altra  condició  genètica  que 
també produeix ratlles pàl·lides; els tigres d'aquest 
tipus són anomenats «blancaneus»). 

Els  tigres  blancs  no  constitueixen una subespècie 
separada  i  són  fèrtils  amb  els  tigres  taronges, 
encara  que  totes  les  cries  resultants  seran 
heterozigots  pel gen recessiu,  i  la  seva pell  serà 
taronja.  L'única  excepció  seria  si  el  progenitor 
taronja  fos  també  un  tigre  heterozigot  amb gen 
recessiu per coloració pàl·lida el que li donaria un 
500% de possibilitats de ser doblement recessiu per 
blanc o heterozigot per taronja. 

Comparat amb els tigres taronja sense el gen blanc, 
els tigres blancs tendeixen a ser més grans tant en 
el naixement com en el seu màxim mida d'adult. 
Això pot haver-los donat un avantatge tot i la seva 
coloració  inusual.  Els  tigres  taronges 
heterocigmotos tendeixen també a ser  més grans 
que  altres  tigres.  El  1960,  Kailash  Sankhala 
(director  del  zoo  de  Nova  Delhi  va  suggerir  que 
«una de les funcions del gen blanc pot haver estat 
mantenir el gen de mida en la població, en cas que 
es necessités». 

Els  tigres  de  ratlles  negres  són  freqüents  a  la 

subespècie  del  tigre  de  Bengala,  en  els  tigres 
siberians  (Panthera  tigris  altaica),  i  hi  ha  dades 
històriques d'aparició en diverses subespècies més. 
El pelatge blanc s'associa molt amb el del tigre de 
Bengala,  o  el  de  la  subespècie  de  l'Índia. 
Actualment,  diversos  centenars  de  tigres  blancs 
estan  en captivitat  al  voltant  del  món, amb 100 
d'ells a l'Índia, i la seva quantitat està en augment. 
La població actual inclou tots dos els bengala purs i 
els híbrids de bengala-siberià, però és incert si el 
gen recessiu del blanc ve només dels bengales, o 
dels siberians. 

La  coloració  inusual  dels  tigres  blancs  els  ha  fet 
populars  als  zoològics  i  en  espectacles  d'animals 
exòtics. 

És un mite que els tigres blancs no prosperen en la 
vida salvatge, on petits grups s'han criat blancs per 
generacions. L'Índia mai va planejar a tornar-los al 
seu medi ambient. A. A. Dunbar Brander va escriure 
en animals salvatges a l'Índia Central (de 1923) 

Imatge del tigre blanc ajagut en companyia


