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RESUM 
 

S’aporten dades d’exemplars de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) amb hipopigmentació, 
observades al bosc de l’Amigó (Badalona, Catalunya). En un d’aquests casos es va poder constatar una 
anormal prolongació de l’estat larvari. També s’esmenten nous casos d’eritrisme en aquesta mateixa 
localitat.  
 
PARAULES CLAU: Salamandra comuna; hipomelanisme; endocrinopatia; leucisme; eritrisme; neotè-
nia; pedomorfosi.  
 
ABSTRACT  
 

We report data of Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) with hypo-pigmentation, observed in Bosc 
de l'Amigó (Badalona, Catalonia) and in at least one of these cases it was found an abnormal duration 
of the larval phase. New cases of erythrism are also mentioned from this locality. 
 
KEY WORDS: Fire Salamander; Hypomelanism; Endocrinopathy; Leucism; Erythrism; Neoteny; 
Paedomorphosis.  
 
 
Introducció 
 

Són diverses les anomalies pigmentàries citades 
a la península Ibèrica per a Salamandra sala-
mandra (Linnaeus, 1758):  
- Albinisme.- De Galícia es coneix un exemplar 
citat per THIESMEIER (1992) i una larva possi-
blement albina per FERNÁNDEZ-GUIBERTEAU et 
al., (2012); D’Oviedo un individu fotografiat per 
KOPETSCH (1997); De la serra de Castril un cas 
esmentat per BENAVIDES et al., (2000); Diversos 
casos arreu de Catalunya recollits per ARRIBAS 
et al., (1992), FERNÁNDEZ et al., (2001) i BOADA 
et al., (2011).  

- Melanisme.- De la vall de Benasc (Osca), un 
exemplar fotografiat per PALAUS (1999); De la 
Vall de Núria (Girona) citat per RIVERA et al., 
(2001); MONTES (1994) el cita per Somiedo (As-
túries); MEIJIDE & PÉREZ-MELERO (1994) fan 
referència a casos als Picos d’Europa (Astúries i 
Cantàbria).  
- Axantisme.- A la Península s’ha publicat un cas 
de Massanes (Girona) assignat presumiblement 
a aquesta anomalia per RIVERA et al., (2002).  
- Eritrisme.- S’han citat a Oviedo per KOPETSCH 
(1997) i per a diverses localitats catalanes per 
RIVERA et al., (1994).  
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Eritrisme a la població de salamandres de Badalona  
 

Badalona és una localitat situada al litoral cen-
tral de Catalunya, on els patrons de les salaman-
dres, semblen força coincidents amb els que 
presenta la subespècie nominal (des del Sud-est 
de França, fins Europa de l’Est), i no tant amb els 
de Salamandra salamandra terrestris (veieu 
DONAIRE et al, 2014; RIVERA & DONAIRE, 2015).  
Els eritròfors són uns cromatòfors que contenen 
una gran quantitat de pigments vermells o taron-
ges del grup dels carotenoides (BAGNARA, 
1966).  
Per a la població de salamandres del bosc de 
l’Amigó (Badalona) han estat citats casos 

d’eritrisme per RIVERA et al., (1993; 1994), on 
s’ha trobat que un 5’4% dels exemplars 
d’aquesta localitat tenien totes les taques de 
coloració vermella o taronja (no groga). Aquesta 
anomalia en ocasions es pot detectar ja en fase 
larvària, amb una tonalitat ataronjada per la su-
perfície corporal, mentre que en les larves amb 
coloració normal, la tonalitat groga produïda pels 
xantòfors no es fa evident fins als estadis prò-
xims a la metamorfosi. Per a més dades sobre 
aquesta anomalia a la població de salamandres 
de Badalona, pot consultar-se RIVERA et al., 
(1994).  

 

  

  
Imatges superiors (fotografies 1 i 2): Larves de Salamandra salamandra amb eritrisme de Badalona.  
Imatges inferiors (fotografies 3 i 4): Adults de Badalona amb eritrisme, mascle a la esquerra i femella a la dreta.  

  

Endocrinologia 
 

Durant el procés metamòrfic, les glàndules en-
docrines tenen una gran importància en els can-
vis morfològics i fisiològics, que pateixen aquests 
animals. Des del sistema nerviós central, 
l’hipotàlem envia un senyal a la hipòfisi o glàn-
dula pituïtària per alliberar unes hormones (rela-
cionades amb el creixement i la maduració se-
xual) que estimulen la glàndula tiroides, que re-

gula la sensibilitat del cos a altres hormones i 
segrega hormones tiroïdals amb efectes a tot 
l’organisme (DUELLMAN & TRUEB, 1986; KIYO-
NAGA, 2015). Si hi ha alteracions (per exemple 
una baixa funció) en aquest procés glandular, es 
dóna una endocrinopatia com és l’hipotiroïdisme.  
En ocasions els teixits de l’organisme no respo-
nen a aquests senyals tiroïdals i s’esdevé la pe-
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domorfosi en les espècies amb neotènia obli-
gada (Harris, 1956, citat per DODD & DODD, 
1976). Mentre que en els casos de neotènia fa-
cultativa, estaria produït per un baix nivell 
d’activitat en l’eix hipotàlem-hipòfisi-tiroide (DU-
ELLMAN & TRUEB, 1986).  

DUELLMAN & TRUEB (1994), GRIFFITHS (1996) i 
CANESTRELLI & BAGNOLI (2007) suggereixen 
aquestes anomalies de la glàndula pituïtària com 
un possible factor causal d’aquestes alteracions. 

 
Prolongació de la fase larvària cap a la pedomorfosi  
 

És conegut el fenomen de “les larves hivernants” 
(tant en amfibis anurs, com caudats) conse-
qüència del rigor climàtic (amb temperatures 
molt baixes) o per altres factors ambientals, des-
crites d’antic per RUSCONI (1821). Però en certs 
casos aquesta prolongació de la fase larvària no 
sembla estar originada per factors ambientals. 
En alguns tritons i salamandres, especialment en 
espècies amb comportaments reproductius 
aquàtics, s’han citat casos de retencions de ca-
ràcters larvaris en exemplars sexualment adults. 
Aquest tipus de pedomorfosi rep el nom de neo-
tènia -per exemple a la península Ibèrica ha estat 
citat en: Lissotriton helveticus (DESPAX, 1921; 
BARRIO et al., 1993; RIVERA et al., 1996; 2011; 
PRIETO et al., 2010), L. boscai (BEDRIAGA, 1897; 
ARRIBAS, 2008; MORALES et al., 2011), Ichthyo-
saura alpestris (ARRIBAS, 2008), Triturus pyg-
maeus (FUENTES et al., 2011), Calotriton asper 
(CAMPENY et al., 1984, 1986; ARRIBAS, 2008; 
AMAT et al., 2011; 2014) i Pleurodeles waltl 
(CEACERO et al., 2010; SALVADOR, 2014). Per a 
S. salamandra, encara que a Europa són cone-
guts casos en que el procés neotènic sembla 
iniciar-se, no tenim constància de cap que s’hagi 

reproduït en aquest estat ni que, amb seguretat, 
hagi assolit fertilitat adulta.  
 

En unes observacions antigues, FAHR (1908) 
relata com de 43 larves nascudes a l’abril de 
1906, al setembre de 1907 sis encara eren a 
l’aigua (amb mides d’entre 8 i 11 cm). THIES-
MEIER (2004) cita observacions de larves de 
grans dimensions (fins a 93 mm). VOITEL (2007), 
reporta el cas d’unes larves que van ser criades 
en captivitat, algunes d’elles en el moment de la 
publicació amb més de dos anys en estat larvari i 
amb 110mm LT, i que no presentaven evidèn-
cies de caràcters sexuals.  
En aquest sentit presentem un nou cas d’una 
larva de Salamandra salamandra terrestris pro-
cedent de Solling, (Baixa Saxònia, Alemanya), 
mantinguda en captivitat (en condicions normals 
de temperatura i alimentació) dos anys en estat 
larvari, i que va morir l’11/03/2009 (amb 94mm 
LT i 55mm LCC), sense haver fet la metamorfosi, 
amb presència d'importants brànquies externes i 
vel caudal, alhora que també formes corporals i 
pigmentació pròpies d’animals metamorfosats 
(veure imatge núm. 5). 

 

Associació d’hipomelanisme amb perllongament de la fase larvària 
 

Podem trobar espècies com Ambystoma mexi-
canum habitualment pedomòrfiques i de les 
que es comercialitzen exemplars albins, leucís-
tics i amb altres anomalies pigmentàries, així 
com altres exemples d’espècies amb pedogè-
nesi i que presenten manca total o parcial de 
pigments, com Proteus anguinus, Eurycea rath-
buni, E. waterlooensis o E. tridentifera (RAFFAË-
LLI, 2013).  
També s’han citat ocasionalment exemples 
d’individus afectats per una prolongació de 
l’estat larvari i que alhora presenten una falta 
parcial de melanina, com semblarien els casos 
d’Ichthyosaura alpestris per Angela Grau in 
DÜRST, 2014; en NÖLLERT & NÖLLERT, 1995; 
en REY & JELSCH, 2005, i per a Lissotriton vul-
garis per PROCTER, 1941; per BENL, 1965; per 

KOPECKÝ et al., 2013. I en una recerca electrò-
nica per diferents web’s i fòrums d’internet, s’han 
pogut recollir altres casos en Ichthyosaura 
alpestris (1; 2) i Lissotriton vulgaris (3; 4), però 
també per altres espècies de salamàndrids 
d’Europa i Àsia: Lissotriton helveticus (5), 
Tylototriton verrucosus (6), Hypselotriton cyanurus 
(7) i un possible cas també per a Neurergus 
kaiseri (8).  
Aquesta combinació de manca (almenys parcial) 
de melanòfors en el patró pigmentari, combinat 
amb un incipient procés pedomòrfic, sembla 
també produir-se ocasionalment en S. 
salamandra. En aquest sentit CANESTRELLI & 
BAGNOLI (2007) publiquen el cas d’un exemplar 
que determinen com “pedomòrfic” (encara que 
sense especificar sexe, en el que no s'apreciaven 
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evidències externes de maduració sexual a les 
fotografies) i “leucístic” (tot i que l’exemplar 
sembla presentar una distribució i abundància 
normal pel que fa als xantòfors i una reducció 
molt evident pel que fa als melanòfors) de 
104mm de longitud, que va ser trobat en un 
àrea boscosa a Taverna (Calàbria, Itàlia meri-
dional) a uns 1300 msnm. Aquest exemplar 
tenia trets clarament larvaris, com les bràn-
quies externes ben desenvolupades, un palès 
vel caudal, i tanmateix altres trets propis 
d’animals post-metamòrfics (“propis d’adults”, 
segons els autors), com ara extremitats engros-
sides, una cloaca desenvolupada, paròtides 
prominents i taques grogues per la superfície 
del cos (certament aquests trets són propis 
d’adults, però també són compartits pels 
exemplars subadults). Alhora aquest exemplar 
presentava en les regions dorsals, taques gro-
gues alternades amb una evident manca de 
melanina, que a la pell aquest pigment sola-
ment es presentava molt localitzat en petites 
agrupacions, a la cua i zones del ventre. VELO-
ANTÓN & BUCKLEY (2015) citen un altre cas 
similar observat a Galícia per M. CABIRTA. 
D’altres tres casos per a S. salamandra, patolò-
gicament assimilables als anteriorment des-
crits, els hem trobat a internet, dos d’aquests 
casos al fòrum electrònic CAUDATA.ORG 
(2007/2008; 2011), i un a FLICKR-PHOTOS 
(2008).  
Però els casos més sorprenents per a l’espècie 
S. salamandra els presenta SAUER (1994; 
2011) que publica, com en una posta en que 
les larves normals van fer la metamorfosi entre 
els 3 i 4 mesos, unes altres van romandre vuit 
anys i mig a l’aigua, fins a mesurar 23cm, pa-
ral·lelament els animals patien problemes greus 
de pigmentació, qualificats per l’autor com albi-
nòtics i neotènics. El citat autor va publicar un 
reportatge amb nombroses fotografies dels 
exemplars, que en aquest cas podrien haver 
arribat a adults en estat neotènic, encara que 
no es pot asseverar, donat que no deixa cons-
tància d’activitat sexual, caràcters sexuals evi-
dents o reproducció constatada.  
Entre els anys 2002 i 2006, a la bassa de la 
font de l’Amigó (Badalona, NE Ibèric) es van 
trobar 7 larves d’aparença parcialment leucís-
tica o hipomelànica de S. Salamandra. Aques-

tes larves eren d’una tonalitat rosàcia per falta de 
pigments, però pràcticament totes tenien petites 
taques, punts o difuminats grisosos, producte de 
cúmuls de melanina localitzada en aquestes 
zones. Aquestes larves tenien els ulls foscos (els 
albins els tenen vermells, perquè la falta de 
melanina a l’iris fa visibles les parets 
vascularitzades de l’interior ocular) amb l’aspecte 
habitual de les larves d’aquesta espècie, RIVERA 
et al., (2002). 
El març de 2006, en una acció de neteja de 
sediments a la bassa de la font de l’Amigó, es va 
capturar una larva d’aquestes característiques. 
Per poder conèixer la seva evolució i tipus 
d’anomalia es va mantenir en condicions con-
trolades (paràmetres de temperatura i alimentació 
semblants als del punt de reproducció) amb la 
intenció de retornar-la al medi un cop 
metamorfosada. Va restar a l’aigua almenys des 
del març del 2006 fins el juliol de 2007, que va 
morir amb 80mm LT. Va passar més de 16 mesos 
a l’aigua en estat larvari, i en els darrers mesos 
donava la sensació de que el procés metamòrfic 
no avançava (veure imatge núm. 7).  
Observades les fotografies i les descripcions dels 
exemplars de S. salamandra amb aquestes 
mateixes particularitats anòmales (els casos 
esmentats anteriorment), i comparats amb 
l’exemplar de Badalona, presentat en aquesta 
aportació, sembla molt poc probable que es 
tractin d’anomalies diferents amb resultats 
idèntics, pel que hauria de tractar-se de la repe-
tició de la mateixa anomalia, caracteritzada 
aquesta, per l’associació dels símptomes amb una 
síndrome de carència parcial (però important) de 
melanina i amb tendència cap al pedomorfisme 
(en el sentit de endarreriment o aturada del 
procés metamòrfic) però amb creixement 
continuat. Sembla tractar-se d’un hipomelanisme 
amb una endocrinopatia associada, probablement 
producte tot plegat, d’un desequilibri hormonal. I 
que semblaria la mateixa simptomatologia 
descrita per Ichthyosaura alpestris que ha estat 
interpretada per REY & JELSCH (2005) que 
proposen un origen per aquesta anomalia en una 
disfunció en la glàndula pituïtària (hipòfisi) o 
l’hipotàlem, explicació que sembla congruent 
també pels casos similars de Salamandra 
salamandra. 
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Imatge 5 (a dalt- esquerra): L'exemplar de la dreta, Salamandra salamandra terrestris de Solling, Baixa Saxònia 
(Alemanya) amb 94mm LT i 55mm LCC, amb una presumpta alteració endocrina. Observeu la diferència de 
mida amb dos exemplars (a l’esquerra i al centre) juvenils recent metamorfosats de S. salamandra de Badalona 
(Catalunya) de 44 i 45 mm LT i 27 i 27’5mm LCC, la mida mitjana observada a Badalona entre 1991 i 1995 ha 
estat de 52’1mm LT (RIVERA et al., 1999) i la mitjana en aquesta la localitat entre 2008 i 2009 va ser de 
55’3mm LT (RIVERA, SIMÓN i MELERO, 2015).  
Imatge 6 (a dalt-dreta): Diverses larves de Badalona, capturades l’any 2004 i alliberades desprès de fotografiar-
les, una d'elles presenta hipomelanisme. Aquest es un dels sis casos trobats amb anterioritat al de la imatge 7. 
Imatge 7 (inferior): Larva de S. salamandra hipomelànica amb endocrinopatia associada, trobada el març de 
2006 a la font de l’Amigó (Badalona, Catalunya). Fotografia feta l’11 de novembre de 2006. 
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