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La salamandra
Amb un cos lluent i mirada calmosa, es mou perfonts i camins duprds de la pluia; el color la

delata i sense ueu diu ben clar: ual mis no tastar-la!

D'entre les cinc classes de vertebrats, compacte. La cua 6s evident, gruixuda

la dels amfibis 6s la que aqui, a les co- a la base i de secci6 cilindrica. La sala-

marques de l'Alt Urgell, ei Bergued) i mandra 6s un animal6 ben petit' perd

la Cerdanya, presenta un nombre m6s carregat de raons interessants per mi-

baix d,espBcies. Essent tan poques, pen- rar-nos-la amb molt bons ulls la pro-

,.- qr".or,16 donar-les a conBixer, si pera vegada que ens la trobem anant

m6s no aquelles que per algun motiu pel bosc o travessant una carretera de

s6n m6s conegudes pels nostres lectors muntanya'

o emblemitiques d'algun ecosistema'

Perakd.rr"qr"rtndmerotornemaUnscolorspercridarl'atenci6'La
centrar-nos en aquest grup, i ho fem primera cosa que crida l,atenci6 de la

per parlar de l'amfibi m6, virt6s que salamandra 6s el seu color' Hi ha per-

tenim a les nostres contrades: la sala- sones que diuen que 6s negra amb ta-

ques grogues, i n'hi ha que diuen que
mandra.

salimana o serpieu en arands.

De midavariable en funci6 de l'edat,

les salamandres poden atBnyer els 20

centimetres de llargaria i un pes d'uns

40 grams. T6 un asPecte general

ta mena de patr6 en qud es combinen

colors cridaners es coneix com a colo-

raci6 aposem)tica, 6s a diq que desta-

ca i serveix Per advertir.

Per advertir quB?

Doncs que
1'espdcie

que

la t6 no 6s bona Per menjar, sin6 m6s

aviat tot el contrari. El cos de la salaman-

dra t6 una mucositat alcaloide segregada

per dues gl)ndules que la converteix en

una espBcie tdxica per als depredadors'

Aixf doncs, compensa la seva lentitud

motriu amb una pell urticant per a les

fagines, guineus, teixons...

IJn segon aspecte molt rellevant de

la salamandra 6s la seva biologia de la

reproducci6. La gran majoria d'amfibis

s'aparellen i ponen els ous a l'aigua. La

salamandra ho fa de manera ben parti-

cular. IJaparellament es produeix a ter-

ra. Les femelles fan una gestaci6 d'al-

guns mesos, de manera que les larves

broten dins del seu cos. Aleshores les

mares busquen bassiols, tolls i basses

d'aigua neta en torrents i rierols, i hi

pareken les larvesja formades, amb les

quatre potes, la cueta i brlnquies ex-

ternes per respirar. El color d'aquestes

larves 6s completament fos, per tal de

camuflar-se sobre la fullaraca i a les pe-

dres del fons de l'aigua on viuen. un
tret molt caracteristic de les larves de

salamandra, i que ajuda a identificar-les

respecte les d'altres urodels, 6s una pe-

titatacablanca que tenen a les aixelles

de les potes de davant. Durant l'etapa

larv)ria 6s vulnerable als depreda-

dors aqu)tics, esPecialment a

les larves d'espiadimonis i
als pekos carnivors, com

per exemple la truita.
Lalimentaci6 de lanos-

tra protagonista es basa en

cucs de terra i llimacs. EIs

Aquestamfibiurodel-quet6cua-6sgrogaambtaquesnegres.I-extensi6
,.p ,, nom cientific clavat al seu nom d'ambd6s colors varia d'un exemplar a

com6 en catali (salamandra salarnan- l'altreisemblaquetamb6enfunci6de

dra), quealhora tamb6 6s iddntic al nom la subespBcie. Per no embolicar-nos po-

qrr. ,"p en espanyol i molt semblant al dem dir que 6s negra i groga' i z c6rtet'

qr. ,.p en altres llengiies: salamandre El que si 6s clar 6s que aquesta com-

.r, f."r.e. isalamanderen anglBs. Perd binaci5 de colors no 6s casual. Aques-
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caEa sobretot de nit o



amb poca llum -a l'alba o al

vespre- que 6s quan es mostra
m6s activa.

La hestiola del foc. un ani-
mal6 de color cridaner com
la salamandra no podia passar

desapercebut als ulls de la gent
d'abans. Hi ha algunes creences

associades a aquest amfibi, com
per exemple la que diu que els
llocs on n'hi ha s6n d'aigua neta
que es pot beure. No cal dir que
aquesta mena d'asseveracions s5n

arriscades, i que per tant ningf
-jo tampoc- les d6na perv)lides
ni es fa responsable del que pu-
gui passar si se'n fa cas cegament.
Perd la creenEa m6s rocambolesca

6s la que deia que la nostra pro-
tagonista era un animal resisrent
al foc. O encara m6s. que en nai-
xia! La primera vegada que vaig
sentir explicar aquesta histdria al gran
herpetdleg -estudi6s d'amfibis i rdp-
tils- alturgellencJordi Nicolau em va
sobtar molt. Es veu que hi havia gent
que s'havia trobat amb la sorpresa de
veure sortir una salamandra esporugui-
da de dins els troncs de llenya quan els
posaven al foc. D'aqui la creenEa que
les flames generaven aital bestioletal El
que passava en realitat era que, com a

bon amfibi, la salamandra hiverna, i ho
fa amagada entre les roques, a sota dels
troncs tombats. En alguns casos tam-
b6 cerca recer a munteres de llenya per
passar l'hivern. I ja se sap que els bus-
calls de llenya vella de vegades tenen
forats i esquerdes. La salamandra es fi-
cava en algun d'aquests troncs foradats,
s'endormiscava i que no 1'empipessin.
En sentir l'escalfor de les flames que
comenEaven a llepar la llenya, perd, el
pobre urodel es devia despertar d'un

esglai i devia fugir esperitat, tot cau-
sant una gran sorpresa a 1es persones
que s'estaven a la vora del foc.

Problemes de mobilitat. Ja hem dit
que de depredadors, pocs, i la salaman-
dra nom6s quan 6s petita viu a l'aigua.
Perd alrd no Ii estalvia tenir problemes
dc conservaci5, el principai dels quals
s6n els atropellaments. En ser una es-
pdcie de pas lent, quan travessa carre-
teres la poden atropellar. I com que fa
desplaEamenrs en massa per anar a parir
o per alimentar-se, el resultat s6n au-
tdntiques massacres en algunes vies de
comunicaci6. El fet s'agreuja quan les
condicions d'humitat s6n akes, com per
exemple les nits de pluja de principi de
tardor. Recordo un exemple colpidor
d'aquesta trista combinaci6. Era un mati
del mes d'octubre, i el lloc la carrete-
ra de Castellbd al refugi de Ia Basseta.

13* *s.Zs px*lls rndx *rat?$ t3*y *,la salalnx**ra
*.* tr'atr*p*.11*me*k a 1*5 *,a*et*.r*s.

La nit abans havia plogut b6 i la carre-
tera fumejava de Ia mullena nocturna.
Entre el poble esmentat i l'estaci6 de
Sant Joan de l'Erm vaig comptar m6s
de 20 salamandres atropellades. Quan
vaig adonar-me dei que aquella nit i
matinada havia passat, vaig alentir molt
la velocitat pcr no serjo tamb6 el borxi
de m6s individus. En vaig trobar una
de viva, palplantada al mig de l'asfalt.
Vaig parar i la vaig portar a l'altre cos-
tat de la carretera, tot confiant que no
giraria cua i se'n tornaria a la linia de
mort d'on l'havia enretirat.

Hi ha paisos com Suissa on en algu-
nes carreteres hi ha el senyal de tr)nsit
de precauci6 per pas d'amfibis sobre
1'asfalt. Per evitar atropellaments mas-
sius, instal'len unes xarxes a les vores i
els fan passos soterrats perqud puguin
travessar les carreteres sense por de ser
esclafats Ja
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