
 

 

Butll. Soc. Catalana Herpetologia 21: 30-36 Febrer del 2014 
ISSN 2339-8299 

Disponible en http://soccatherp.org/publicacions/ 

Societat Catalana 

www.soccatherp.org 
d’Herpetologia 

 

Efectes d’un incendi forestal sobre la població de 
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) al bosc de 

l’Amigó (Badalona, Catalunya) 
 

Josep Antoni MELERO1,2; Xavier RIVERA1,3; Jesús Gerardo SIMÓN1,4 
 
1Societat Catalana d’Herpetologia, Museu de Ciències Naturals. Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019-Barcelona. 
2jmelero39@gmail.com 
3xavirivera@yahoo.es 
4jesusgerardosimon@gmail.com 
 
 
RESUMRESUMRESUMRESUM    
 
Al setembre de 1991 es va començar un estudi i seguiment d’una població de salamandra comuna 
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758), al bosc de l’Amigó, situat al vessant litoral de la serralada 
de Marina, dins el terme municipal de Badalona (Catalunya). El 11 d’agost de 1994, la serralada de 
Marina va patir un incendi forestal i el seu radi d’afectació va incloure el bosc de l’Amigó. En aquest 
treball es presenten les dades de les estimacions poblacionals fetes en aquesta localitat, abans i 
desprès de l’incendi, i es valoren els efectes que aquest va produir sobre la població de salamandres. 
L’estimació poblacional mitjana obtinguda abans de l’incendi va ser de 218’9 salamandres, mentre 
que la de desprès de l’incendi va ser de 107’5 salamandres. La densitat prèvia a l’incendi es va 
calcular en 35’8 exemplars/ha, mentre que la posterior a l’incendi, va ser de 17’6 exemplars/ha.  
Segons estimes, aquest incendi va poder provocar la mort del 50’9% de les salamandres d’aquesta 
població. 
 
PAPAPAPARAULES CLAURAULES CLAURAULES CLAURAULES CLAU::::    Incendi forestal; estima de població; densitat poblacional; salamandra comuna; 
serralada de Marina. 
    
    
ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    
    
In September 1991, a survey study of the population of Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) in 
the Bosc de l’Amigó was started. This forest is placed in the litoral slope of the Serralada de Marina, in 
the sorroundings of Badalona city (Catalunya). On August 11th 1994, the entire mountain suffered a 
fire and its affected area included Bosc de l’Amigó. In this paper is presented a population estimation 
and density data before and after the fire, as well as the effects produced upon the salamanders’ 
population. Average estimation of the total population obtained before the fire was 218’9 salamanders, 
whereas after the fire lowered to 107’5 specimens. Density previous to the fire was calculated in 35’8 
specimens/ha, and after it decreased to 17’6 specimens/ha.  
So, this forest fire could cause the death of 50’9% of the salamanders’ population. 
 
KEY WORDSKEY WORDSKEY WORDSKEY WORDS::::    Forest fire; population estimation; population density; Fire salamander; Serralada de 
Marina. 
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INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ 
    
Existeixen alguns treballs referents a densitats 
poblacionals per a la salamandra comuna 
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1754), però 
de localitats i subespècies diferents i amb 
resultats ben diversos. Per a una població de S. 
salamandra salamandra localitzada al Ticino 
(sud dels Alps suïssos) estudiada per CATENAZZI 
(1998), es va determinar una densitat força 
elevada de 1460 exemplars/ha. Altres dades 
més baixes van ser les obtingudes per SEIFERT 
(1991) a Ostthüringen, a l’est d’Alemanya, amb 
densitats mitjanes de 196 i localment situades 
entre 406 i 445 salamandres/ha. Per S. 
salamandra almanzoris Müller et Hellmich, 
1935, s’han calculat densitats també molt 
elevades a la Laguna Grande (serra de Gredos, 
Espanya central), on Fátima GUERRERO (1993) 
va estimar en 247,74 els exemplars/ha. Mentre, 
per S. salamandra fastuosa Wolterstoff, 1928, 
JOLY (1968) va estudiar dues poblacions als 
Pirineus septentrionals, amb resultats de 294 i 
390 exemplars/ha. A S. salamandra gallaica 
Seoane, 1884, a Lisboa (Portugal), es van 
calcular uns 400 exemplars/ha, segons REBELO 
& LECLAIR (2003). Tanmateix, per a S. 
salamandra bernardezi Wolterstorff, 1928, 
ÁLVAREZ (2012) va treballar sobre una població 
a la ciutat d’Oviedo (Astúries), on va inferir 
densitats superiors a 1 salamandra per cada m2 

(el que dóna l’enorme xifra de 10.000 
exemplars/ha) en petits espais enjardinats de 
caràcter urbà i pràcticament sense predadors.   
Pel que fa a S. salamandra terrestris Lacépède, 
1788, a NR-Westfàlia (oest d’Alemanya), KLE-
WEN (1985, 1991) va estudiar la població de la 
vall de Wad-Wiesen, on va observar una mitjana 
de 78 salamandres/ha, amb un nucli de fins 317 
exemplars/ha. A Niederbergischen Land (Alema-
nya), THIESMEIER (1990) va trobar densitats 
situades entre els 29 i els 49 individus/ha. Al  
Pays de Herve (Bèlgica), DENOEL (1996) va cal-
cular densitats de 135 exemplars/ha. Al Sarthe 
(oest de França), JOLY (1968, 1971) va interpo-
lar densitats al Forêt de Bercé de 119 exem-
plar/ha, i a Flèche una densitat mitjana de 158 
salamandres/ha.   
 
No obstant això, existeixen poques dades de po-
blacions afectades per una gran pertorbació com 
un incendi forestal, i menys encara que comparin 
les densitats abans i desprès d’aquest. Solament 
DENOEL (1996), en el seguiment d’una població 
de salamandres a Bèlgica, afectada parcialment 
per un fort incendi, va concloure que l’efecte so-
bre aquesta població va ser molt important i que 
només van sobreviure alguns animals especial-
ment els que estaven enterrats profundament. 

 
 
MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL IIII    MÈMÈMÈMÈTODTODTODTODEEEESSSS    
 
Des de setembre de 1991 fins novembre de 
1995, es va fer un seguiment a la població de 
salamandra comuna (S. salamandra) present al 
bosc de l’Amigó (Badalona) (Figura 1) UTM: 31T 
DF39 (veieu RIVERA et al., 1999a; 1999b; 
RIVERA, SIMÓN & MELERO 1999; RIVERA & 
SIMÓN 1999; SIMÓN et al., 2006). Es tracta 
d’una població situada al vessant litoral de la 
serralada de Marina i localitzada al llarg del tram 
d’un torrent, amb vegetació ombrívola (Quercus 
ilex, Q. cerrioides, Ulmus minor, Populus alba, P. 
nigra, Corylus avellana, Rubus ulmifolius, Arundo 
donax, etc.) i envoltada d’un hàbitat de matollar 
mediterrani (garriga) molt inapropiat per aquesta 

espècie, i que es troba a 3800 metres de la línia 
de la costa, en un àrea periurbana de la ciutat de 
Badalona, pel que es pot considerar com una 
població residual amb una forta antropització, i 
actualment aïllada d’altres localitats de la seva 
espècie.  
L’onze d’agost de l’any 1994, es va produir un 
important incendi (Figura 3) que va afectar a 
aquest bosc i a bona part de la serralada de 
Marina. Durant aquest període es van fer 141 
sortides nocturnes, de les que 117 van ser en 
període d’activitat, entre finals de setembre i 
finals de maig. Les prospeccions de tots aquests 
períodes van tenir una periodicitat almenys 
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quinzenal, sobre el mateix transsecte de 1077m 
al llarg de tot el bosc de l’Amigó. Per a una 
acurada descripció de l’àrea, vegetació i 
tècniques de mostreig, ens adrecem a RIVERA et 
al. (1999a). 
 
Entre els períodes d’activitat estudiats inclosos 
en aquest treball, s’han obtingut 734 observa-
cions de 358 salamandres diferents, que varen 
ser fotografiades i identificades individualment 
mitjançant el seus patrons particulars de colora-
ció. 
 
Les estimacions per aquesta població de sala-
mandres, s’han fet amb l’índex de Lincoln (LIN-
COLN, 1930; JOLY, 1968; ROFF, 1973; DEGANI 
& WARBURG, 1978; DEGANI & MENDENSSOHN, 
1982; CATENAZZI, 1998):  
 
 Np = Nm · (Nc+1) / Nn+1 
 
On per cada estimació: 
Nm es el número d’exemplars ja marcats abans 
de la sortida; 
Nc es el total d’exemplars recol·lectats en la prò-
pia sortida; 
Nn son els exemplars recapturats en la sortida 
objecte d’estima. 
 
Com a conseqüència del llarg període de temps 
estudiat i donat que la fórmula de l’índex de Lin-

coln no inclou les possibles baixes poblacionals, 
s’han estimat independentment cadascun dels 
períodes d’activitat estudiats, és a dir, s’han 
agrupat les dades en tres intervals d’abans de 
l’incendi: 
 
- setembre de 1991- juny de 1992 
- setembre de 1992- juny de 1993  
- setembre de 1993- juny de 1994  
 
I en un interval d’activitat estudiat desprès de 
l’incendi: 
 
- setembre de 1994- juny de 1995 
 
Tanmateix entre setembre i novembre de 1995, 
també es van recollir algunes dades. 
 
A cada temporada els càlculs es van fer sense 
tenir en compte si els exemplars eren recaptures 
de temporades anteriors, és a dir, cada exemplar 
capturat per primera vegada durant una tempo-
rada qualsevol, era considerat primera captura, 
independentment de si havia estat o no capturat 
en temporades anteriors. Això es va fer així per 
no sobreestimar la població en no tenir en 
compte l’Índex de Lincoln la mortalitat anual que 
es dóna en una població. Pel que va caldre fer en 
tots aquests períodes, sortides els mesos de se-
tembre i/o octubre, per fer marcatges previs a 
les estimacions. 

  
 
RESULTARESULTARESULTARESULTATSTSTSTS    
 
El número total d’exemplars diferents, observats 
entre el setembre de 1991 i el novembre de 
1995, va ser de 358 individus. Donat el gran 
esforç prospectiu (141 sortides nocturnes), el 
nombre de salamandres observades, podria 
considerar-se, com a pròxim al total d’exemplars 
que entre setembre de 1991 i novembre de 
1995 van viure en aquest espai. Segons les 
taxes de supervivència per aquesta espècie 
proposades en l’estudi de SEIFERT (1991), la 
mortalitat durant el primer any de vida rondaria 
el 52%, entre el primer i el segon any de vida 
seria del 42%, i entre el segon i el tercer any de 
vida del 26%, i a partir d’aquest any baixaria la 
mortalitat entre el 10 el 12%. 

 
Abans de l’incendi de l’agost de 1994, per al 
bosc de l’Amigó es va obtenir una estima mitjana 
de 218’9 salamandres, amb les següents esti-
mes mitjanes del total de salamandres de la po-
blació en els tres períodes anyals:  
 
Període 1991-92, de 221’1 exemplars.  
Període 1992/93, de 222 exemplars. 
Període 1993/94; de 213’6 exemplars. 
 
Aquestes dades d’estima mitjana d’abans de 
l’incendi, van donar una densitat de 35’8 exem-
plars/ha, que correspon a una baixa densitat, 
amb resultats assimilables als obtinguts al cen-
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tre de França i a Alemanya (JOLY, 1968, THIES-
MEIER, 1990), però molt lluny de les altes densi-
tats trobades a Suïssa per CATENAZZI (1998), a 
l’est d’Alemanya per SEIFERT (1991), a la serra 
de Gredos per GUERRERO (1993), als Pirineus 
per JOLY (1968) o a Lisboa per REBELO & LE-
CLAIR (2003), i evidentment dels resultats amb 
altíssimes densitats estudiats per ÁLVAREZ 
(2012) en ambients antropitzats (urbans) a la 
ciutat d’Oviedo.  
 
Segons les estimacions calculades al període 
d’activitat entre el setembre de 1994 i el juny de 
1995 (amb posterioritat a l’incendi), la població 
va baixar fins a unes 107’5 salamandres en tot 
aquest torrent, amb una densitat poblacional en 

base a aquesta estimació de 17,6 exemplars/ha, 
el que es considera la densitat més baixa de les 
estudiades a Europa, només comparable als 
resultats obtinguts per THIESMEIER (1990).        
Al setembre de 1995 es va reprendre l’estudi, 
però no va ser fins una prospecció el 24 
d’octubre d’aquest any, que es va detectar de 
nou activitat de 5 exemplars de salamandra 
comuna, i el 19 de novembre es va tornar a ob-
servar 17 animals actius (dos d’ells eren recap-
tures de l’anterior sortida), pel que ens donaria 
una estima de 30 salamandres en aquest bosc 
(essent l’estima més baixa calculada en tot 
aquest temps), però la prudència ens fa deses-
timar aquesta darrera dada per haver-se fet 
possiblement amb un nombre baix d’exemplars. 

 

 

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.-En groc l’àrea ocupada per la població aïllada de salamandra comuna objecte d’estudi. Base 
cartogràfica Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.
municipi de Massoteres (Segarra, Cat
caironat: d'argent, una salamandra de sable (sable en heràldica = negre) tacada 
d'or lampassada (lampassada en heràldica = la coloració destacada de la llengua 
d’un animal) d
gules. Per timbre, una corona mural de poble.

Tanmateix, altres escuts heràldics molt similars amb representacions de 
salamandres dins de flames, els trobem a diferents municipis a França
Haure, Gennes, Sarlat

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.----Bosc de l’Amigó, fotografiat desprès de l’incendi de l’11 d’agost de 1994, a primer terme s’observa 
una de les basses de reproducció de les salamandres.

 
CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS    
 
Per al bosc de l’Amigó, abans de l’incendi de 
l’agost de 1994, es va obtenir una estima pobla
cional mitjana de 218’9 salamandres, amb una 
estima mitjana de densitat de 35,8 exem
plars/ha, el que correspon a una baixa densitat, 
en comparació amb altres densitats estudiades. 
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Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.----Una curiositat adient a la temàtica d’aquest estudi, es l’escut
municipi de Massoteres (Segarra, Catalunya), on el seu blasonament é
caironat: d'argent, una salamandra de sable (sable en heràldica = negre) tacada 
d'or lampassada (lampassada en heràldica = la coloració destacada de la llengua 
d’un animal) de gules (gules en heràldica = vermell), dins el seu braser d'or i de 
gules. Per timbre, una corona mural de poble. 

Tanmateix, altres escuts heràldics molt similars amb representacions de 
salamandres dins de flames, els trobem a diferents municipis a França
Haure, Gennes, Sarlat-la-Canéda i Vitry-le-François. 

Bosc de l’Amigó, fotografiat desprès de l’incendi de l’11 d’agost de 1994, a primer terme s’observa 
una de les basses de reproducció de les salamandres. 

Per al bosc de l’Amigó, abans de l’incendi de 
una estima pobla-

cional mitjana de 218’9 salamandres, amb una 
estima mitjana de densitat de 35,8 exem-
plars/ha, el que correspon a una baixa densitat, 

amb altres densitats estudiades.  

Segons les estimacions 
l’incendi, la població va davallar fins a unes 
107’5 salamandres, amb una 
densitat a 17,6 exemplars/ha.       
Com a conseqüència de l’incendi for
fortes pluges posteriors (setembre de 1994: 

Una curiositat adient a la temàtica d’aquest estudi, es l’escut del 
alunya), on el seu blasonament és: Escut 

caironat: d'argent, una salamandra de sable (sable en heràldica = negre) tacada 
d'or lampassada (lampassada en heràldica = la coloració destacada de la llengua 

e gules (gules en heràldica = vermell), dins el seu braser d'or i de 

Tanmateix, altres escuts heràldics molt similars amb representacions de 
salamandres dins de flames, els trobem a diferents municipis a França, com Le 

 

Bosc de l’Amigó, fotografiat desprès de l’incendi de l’11 d’agost de 1994, a primer terme s’observa 

Segons les estimacions fetes amb posterioritat a 
l’incendi, la població va davallar fins a unes 

amb una disminució de la 
densitat a 17,6 exemplars/ha.        
Com a conseqüència de l’incendi forestal i de les 
fortes pluges posteriors (setembre de 1994: 
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190,6 ml; octubre de 1994: 168,2 ml, dades de 
l’estació meteorològica de Badalona-Clarisses), 
el bosc calcinat amb el substrat cobert de cen-
dres i no fermat per la vegetació, no va poder fer 
front a la forta escorrentia superficial d’aigües, el 
que va produir profunds canvis en la geomorfo-
logia del terreny, especialment en l’eix central 
del torrent, on s’acumulaven la major part de les 
observacions de salamandres i dels caus cone-
guts. Molts d’aquests caus habitats per les sa-
lamandres, van desaparèixer sepultats sota 
grans cúmuls de sauló i cendres arrossegades. 
Els cinc punts d’aigua on es reproduïen les sa-
lamandres, localitzats al llarg del torrent, van 
quedar reblerts de sauló.  
Els canvis geomorfològics produïts per 
l’arrossegament de material sedimentari, molt 
probablement en condicions normals haguessin 
estat pal·liats per la coberta vegetal, pel que es 
pot considerar una conseqüència indirecta del 
mateix incendi.  

Tot i que l’incendi es va produir al mes d’agost, 
en ple període d’inactivitat de les salamandres, 
que es trobaven amagades profundament, 
l’impacte va ser molt considerable, probable-
ment amb una mortalitat molt elevada, per tapo-
nament,  enterrament o desaparició dels seus 
caus, pel que la població de salamandres va re-
duir-se dràsticament, amb una supervivència 
estimada del 49,1% dels efectius previs, pel que 
en aquest període anual i segons els resultats 
podrien haver mort al voltant d’unes 111 sala-
mandres, el 50,9% dels exemplars d’aquesta 
població.  
 
Paradoxalment, els nostres resultats no semblen 
casar massa bé amb les suposicions dels autors 
antics (Aristòtil, Nicandre de Colofó, Antígon de 
Carist, Plini el Vell, etc.) i els bestiaris medievals 
sobre l’afició de les salamandres per el foc (Fi-
gura 2). 
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