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RESUM
Es descriu la troballa d’una població de Salamandra salamandra que ha sobreviscut a la forta antropització de l’entorn. Ha estat localitzada a l’interior de la plana vallesana, entre els termes municipals
de Sabadell i de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental, Catalunya).
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ABSTRACT
It is described the discovery of a new population of Salamandra salamandra which has survived among
the strong human impact in its environament. It is located between Sabadell and Santa Perpètua de
Mogoda (Vallès Occidental, Catalonia).
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RESUMEN
RESUMEN
Se describe la localización de una población de Salamandra salamandra que, pese a la fuerte antropización del entorno, ha sobrevivido hasta nuestros días. Esta localidad se sitúa a escasa altura, entre
los términos municipales de Sabadell y Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental, Catalunya).
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INTRODUCCIÓ
Salamandra salamandra, és una espècie distribuïda a Catalunya per la totalitat de les comarques de Girona i de Barcelona, així com a Andorra i altres àrees pirinenques i de la Catalunya
central. A la Catalunya meridional és present al
nord del riu Ebre, especialment a les serres prelitorals i manca del tot al delta de l’Ebre. És absent de la plana de Lleida i zones de climes més
àrids. (Rivera et al., 2011)
En aquesta nota es dóna a conèixer una nova
població localitzada al llarg de la riera de Santiga, entre els termes municipals de Sabadell i
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental),
situada a les coordenades de localització UTM
10x10: 31T DF29 i a una altitud de 100 metres
sobre el nivell del mar.
Fins a la descoberta d’aquesta nova localització,
només coneixíem a la plana vallesana una població d’aquesta espècie, situada al terme municipal de Palau Solità i Plegamans, localitzada a
les coordenades UTM 10X10: 31T DG30 i a una
altitud de 150m sobre el nivell del mar, confrontant amb el Parc Agrari de Gallecs i encaixonada
per urbanitzacions residencials i carreteres.
Des de l’any 2006 s’han fet prospeccions herpetològiques per conèixer la fauna vallesana per
les les zones mes adients per trobar les espècies
més escasses o rares, fent un anàlisis de fotografies aèries per tal de localitzar els hàbitats
més adients. L’any 2013 els autors van localitzar
aquesta població, dins d’una zona que ha mantingut una aparença semblant pel que fa a la
cobertura vegetal i a l’ús del sòl des de 1954
(www.icc.cat/ consulta feta el 27 de gener del
2014). La presència de salamandres a la plana
vallesana seria una reminiscència dels temps en
què a la plana dominava un extens bosc medi-

terrani, d’aquesta manera, serien anterior als
usos agraris i ramaders que van comportar
l’antiga desforestació d’aquest espai, i evidentment anterior a la gran antropització actual
d’aquestes terres, fortament industrialitzades,
urbanitzades i quarterades per diverses infraestructures i vies de comunicacions.
Fins ara ha estat localitzada i delimitada l’àrea
de reproducció i l’hàbitat dels adults. Faltarà fer
una avaluació poblacional per establir la grandària del grup reproductor i viabilitat d’aquesta població.
L’àrea ocupada es limita a 1 quilòmetre de riera,
i unes desenes de metres a banda i banda on es
troba establerta la població reproductora. La vegetació consta de d’alzina (Quercus ilex), amb pi
blanc (Pinus halepensis) i roure martinenc
(Quercus pubescens) entre camps de conreu. A
la zona on dipositen les larves (veieu fotografies
1 i 2) la làmina d’aigua és escassa, conseqüència de les abundants captacions que es fan aigües amunt les nombroses zones industrials, per
aquesta raó hi trobem una vegetació de ribera
pobre, constituïda per canyes americanes
(Arundo donax), esbarzers (Rubus ulmifolius),
abundants exemplars subespontanis de plàtans
(Platanus x hispanica) i àlbers (Populus alba).
També trobem horts marginals amb gran nombre
de barraques i, a la part més baixa de la zona de
reproducció, conflueix amb dos polígons industrials a banda i banda de la riera.
Fins el moment en aquesta localitat hem observat a part de la salamandra, altres cinc espècies
d’amfibis: Alytes obstetricans, Bufo calamita,
Pelodytes punctatus, Hyla meridionalis i Pelophylax perezi.
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Fotografies 1 i 2. Larves de Salamandra salamandra trobades a la zona de reproducció, de la nova població
referida en aquesta nota.
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