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RESUM 
Es dóna a conèixer la troballa d’ous de Salamandra salamandra terrestris Lacépède, 
1788, dipositats en basses d’aigua de dues localitats catalanes diferents: Sant Pere de 
Rodes (Alt Empordà) i Camprodon (Ripollès), amb la particularitat que a l’interior 
d’aquests ous s’han detectat embrions en fase de desenvolupament.   
Aquests són els primers casos publicats de postes d’ous de salamandra comuna amb 
embrions al seu interior trobats a la península Ibèrica i, probablement, per a tota la 
seva àrea de distribució europea.   

 
ABSTRACT 
Several developed eggs of Salamandra salamandra terrestris Lacépède, 1788 were 
found in little ponds located in two different Catalan's locations: Sant Pere de Rodes 
(Alt Empordà, Girona) and Camprodon (Ripollès, Girona). Concretely, alive or 
viable embryos were detected in different development phases.  
This is the first published data of egg-laying common salamander with embryos 
inside, recorded in the Iberian Peninsula, and probably for the entire European 
distribution area. 
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INTRODUCCIÓ 

Dins del gènere Salamandra (Laurenti, 1768) es coneixen casos tant de viviparisme 
com d’ovoviviparisme:  
 

Salamandra atra Laurenti, 1768 és una de les espècies vivípares; durant el procés de 
reproducció només es desenvolupa un embrió per oviducte, que primer s’alimenta de 
vitel i de la resta d’altres ous i, posteriorment, les brànquies externes d’aquests 
embrions es desenvolupen i es fixen a les parets uterines, des d’on absorbeixen 
nutrients. La femella pareix després d’un període de gestació que pot arribar a 
allargar-se fins a quatre anys i els nounats són ja animals terrestres totalment 
desenvolupats (Grassé, 1978; Raffaëlli, 2007).  
 

L’altre tipus de desenvolupament embrionari dins del mateix gènere Salamandra és 
l’ovoviviparisme, essent aquesta forma de reproducció la més habitual per a 
l’espècie Salamandra salamandra (L.) incloent-hi la majoria de subespècies, entre 
elles, S. s. terrestris. Les larves acostumen a tenir un desenvolupament intrauterí 
parcial, que dura entre 3 i 9 mesos (Joly et al., 1994) ; posteriorment, les femelles 
pareixen aquestes larves parcialment desenvolupades al medi aquàtic, on efectuaran 
la metamorfosi. En aquest cas les femelles no aporten nutrients a les larves, que 
s’alimenten exclusivament de reserves vitel· lines.  
 
 

Tanmateix, dins de l’espècie Salamandra salamandra, es troben poblacions 
d’algunes subespècies que tendeixen al viviparisme (sensu lato): 
  

Les larves poden assolir el desenvolupament complet dins de l’úter de la mare  en S. 
s. bernarderzi Wolterstorff, 1928, així com en poblacions de S. s. fastuosa Schreiber, 
1912. Les femelles ovulen nombrosos ous no fecundats que serveixen d’aliment a 
les larves dins de l’oviducte matern (oofàgia) i, quan les larves ja tenen una certa 
mida, la femella engendra altres embrions i larves més petites, que serviran 
d’aliment a les grans (canibalisme intrauterí, entre larves germanes). Les larves de S. 
s. bernarderzi completen , generalment intrauterinament, la metamorfosi i efectuen 
parts vivípars (en el sentit ampli del concepte) (Dopazo & Alberch, 1994; Buckley et 
al., 2007). S’ha constatat que en poblacions d’alçada al Pirineu central, S. s. fastuosa 
Schreiber, 1912 té també tendència al viviparisme, però en aquest cas les postes de 
juvenils o de metamòrfics quasi juvenils solen efectuar-se en el medi aquàtic (Gasser 
& Joly, 1972; Joly et al. 1994). El viviparisme també s’ha observat per a S. s. 
gallaica Seoane, 1884, a les illes gallegues d’Ons i Cies (Galán, 2003) i, 
ocasionalment ha estat citat a Coimbra (Fachbach, 1976).  
 
A Catalunya, Galícia i Madrid, s’han trobat diferents casos en els que femelles de 
Salamandra salamandra han efectuat postes d’ous no fecundats. En la major part 
d’aquests casos, els ous havien estat deixats per la femella a l’aigua enmig d’una 
posta combinada amb larves (vegeu primera plana de fotografies, imatges: 1 i 2), 
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mentre que, més esporàdicament, també s’han citat casos de postes senceres d’ous 
no fecundats (Cañellas, 1995; Rivera et al,. 1994; Rivera et al,. 1999, Galán et al., 
2011).  
 
 
 
NOVES TROBALLES 

En una prospecció pel voltants del monestir de Sant Pere de Rodes (Alt Empordà) 
(513867, 4685896; a 495m d’altitud), el 4 de gener de 2009 al vespre, es va trobar 
en una petita bassa d’aigua, una posta de 6 ous que es van fotografiar i identificar 
com una posta de salamandra (vegeu primera plana de fotografies, imatges: 3 i 4). 
Aquests ous es van quedar al mateix punt d’aigua sense ser manipulats. Cal remarcar 
que un d’aquests ous presentava una larva en el seu interior (vegeu primera plana de 
fotografies, imatge: 5).   
En una altra prospecció pels voltants de Camprodon (Ripollès), el 6 d’abril de 2012 
al migdia, a la Collada de Rials (E4501; N4685) i a 1.054m d'altitud, van observar-
se quatre ous de salamandra, en una petita tolla d’aigua, on es trobaven també 
diverses larves de salamandra i de Rana temporaria (vegeu segona plana de 
fotografies, imatges: 6 i 7). Aquests ous de salamandra van ser fotografiats i en 
principi, no semblaven gaire diferents d’altres ous infèrtils anteriorment descrits i 
fotografiats en altres publicacions (Rivera et al,. 1999 i Galán et al., 2011); però un 
d’ells, al ser manipulat mentre se’l fotografiava fora de l’aigua sobre un paper 
mil· limetrat, es va trencar i del seu interior en va sortir un embrió o larva en 
formació de salamandra comuna, que presentava una reduïda mida –d’uns 7 
mil· límetres de longitud del cap i el cos (LCC) i uns 13 mil·límetres de longitud 
total (LT) –, així com les extremitats encara en procés de formació (vegeu segona 
plana de fotografies, imatge: 8). A la mateixa tolla, just al costat dels ous de 
salamandra, va observar-se una altra larva d’aquesta mateixa espècie (en aquest cas 
morta) de característiques similars a l’anterior, on s’apreciaven les extremitats en 
formació (vegeu segona plana de fotografies, imatge: 9), aquesta larva feia: 7,7mm 
LCC i 13,4 LT. Pels voltants del punt d’aigua esmentat adés, es van visitar altres 
tolles i bassetes, també amb larves de salamandra i de Rana temporaria, així com 
diversos adults de Pelodytes punctatus; en una d’elles, el mateix 6 d’abril de 2012 ja 
al capvespre, a uns 975m d'altitud, al costat de Can Moi (E4495; N4685) 
Camprodon (Ripollès), també va observar-se un altre petit grup de sis ous de 
salamandra, però en aquest cas no es va poder verificar la presència o absència 
d’embrions en el seu interior; i com en el cas anterior, també hi havia una larva 
petita de salamandra morta, prop dels ous. No es va observar, en aquest cas, cap 
larva viva de salamandra al costat dels ous. 
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DISCUSSIÓ 

La salamandra comuna, pot presentar un ventall reproductiu molt ampli, que va des 
de la posta de juvenils completament metamorfosats, a larves en diferents estadis de 
desenvolupament. Aquesta gran plasticitat reproductiva ha afavorit, en poblacions 
aïllades, la implantació de patrons reproductius, com ha estat el cas de les poblacions 
vivípares de S. s. gallaica presents a les Illes Atlàntiques (Galícia), diferents de les 
ovovivípares continentals de la mateixa subespècie (Galán, 2003).  
 
En postes de larves de Salamandra salamandra, ocasionalment s’han observat 
alguns ous no fecundats (Rivera et al,. 1994; 1999 i Galán et al., 2011), però fins ara 
no s’havia citat a la península Ibèrica (i possiblement a tota l’àrea de distribució 
d’aquesta espècie) l’ovoposició en un medi aquàtic d’ous amb larves en procés de 
desenvolupament en el seu interior. 
 
En aquesta nota s’aporten dues observacions efectuades en diferents localitats 
catalanes per a S. s. terrestris, en les que s’han detectat postes d’ous fecundats amb 
un embrió en formació al seu interior, dipositats a l’aigua. Aquests embrions o larves 
presentaven un escàs desenvolupament de les extremitats i una molt petita mida: 13 i 
13,4 mm LT, en comparació amb les mesures de longitud total habituals per aquesta 
espècie, estudiades per a diferents poblacions, a partir de larves en el moment del 
part, amb valors compresos entre 20 i 40 mm LT (Thorn, 1968; Zakrzewski, 1970; 
Bas, 1982; García-París, 1985; Rivera et al., 1999).  
   
Sobre l’origen d’aquestes postes d’ous, es plantegen dues possibles opcions:  
 
- La primera d’aquestes opcions seria que es tractés bé d’avortaments, bé de parts 
prematurs. Es podrien considerar avortaments en el cas que es tractés de postes on 
els seus embrions o larves no tenen possibilitats de sobreviure i inevitablement 
moren, mentre que si es tractés de parts prematurs, aquestes larves podrien tenir 
viabilitat post-part. Malauradament no tenim prou dades recollides per fer una 
avaluació en aquest sentit. Tanmateix, no sembla tractar-se d’avortaments inesperats, 
ja que la femella ha anat fins les masses d’aigua, on ha fet la posta (aquesta es una 
espècie d’hàbits terrestres, que visita els punts d’aigua especialment –o quasi 
exclusivament– per fer la posta). 
 
- La segona de les hipòtesis proposades sobre la gènesi (i la finalitat) d’aquestes 
postes, seria la possibilitat de que es tractés d’ous i embrions produïts per a la 
alimentació d’altres larves més grans (que no han arribat a ser consumides) i que la 
femella els hagués deixat anar amb el part de larves desenvolupades o juvenils, 
similar al model vivípar estudiat per a S. s. fastuosa al Pirineu (Joly et al., 1994). 
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Aquesta segona hipòtesi tampoc es pot descartar, tot i que no s’han trobat larves 
metamòrfiques ni juvenils en les tolles en què es van localitzar aquestes postes 
d’ous.  
S’ha de tenir en compte que a Badalona (Barcelonès) i, també per a la subespècie S. 
s. terrestris, s’han detectat casos aïllats de postes de larves en un estadi avançat de 
desenvolupament i, en el mateix punt de reproducció, la presència d’ous no 
fecundats (Rivera et al, 1999).   
 
Seria interessant l’obtenció de noves dades reproductores d’aquesta espècie i, en el 
cas de verificar-se nous casos d’ovoposició d’ous fèrtils, estudiar la viabilitat 
d’aquests ous i el desenvolupament i supervivència de les petites larves en el medi 
aquàtic. 
 
 
 
REFERÈNCIES 

BAS, S. (1982): La actividad de la salamandra Salamandra salamandra (L.) en 
Galícia. Doñana, Acta Vertebrata, 9: 41-52.  

BUCKLEY, D.; ALCOBENDAS, M.; GARCÍA-PARÍS, M. & WAKE, M.H. 
(2007): Heterochrony, cannibalism, and the evolution of viviparity in Salamandra 
salamandra. Evolution & Development, 9: 105-115.  

CAÑELLAS, J. (1995): Aportacions a l’estudi de la biologia i etologia de la 
Salamandra salamandra (L.). Micellanea Aqualatensia. Igualada. 7: 65-85. 

DOPAZO, H. & ALBERCH, P. (1994): Preliminary Results on Optional 
Viviparity and Intrauterine Siblicide in Salamandra salamandra Populations from 
Northern Spain. Mertensiella 4: 125-137.  

FACHBACH, G. (1976): Biologie, taxonomie und phylogenetische 
beziehungen der verschiedenen unterarten von Salamandra salamandra im Bereich 
der Iberischen Halbinsen. Zeitschrift für Zoologische Systematik und 
Evolutionforschung, 14: 59-78. 

GALÁN, P. (2003): Anfibios y reptiles del Parque Nacional de las Islas 
Atlánticas de Galicia. Faunística, biología y conservación. Ed.: Ministerio de Medio 
Ambiente. Secr. - General de Medio Ambiente. Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 276pp.   

GALÁN, P.; VELO-ANTÓN, G. & CORDERO-RIVERA, A. (2011): Puesta de 
huevos infecundos en Salamandra salamandra. Bol. Asoc. Herpetol. Esp. 22: 86-89. 

GARCÍA-PARÍS, M. (1985): Los anfibios de España. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.   

GASSER, F. & JOLY, J.M.J. (1972): Existence d’un cycle sexuel biennal chez 
la femelle de Salamandra salamandra fastuosa Schreiber  a différentes altitudes 
dasns les Pyrénées centrales: influence de facteurs génétiques et climatiques. 
Annales des Sciences Naturelles, Zoologie, 14: 427-444. 



                                                                                                          Butll. Soc. Cat. Herp., 20 (2012)  

 23

GRASSÉ, P.P. (1978): Zoología. Tomo 3 – Vertebrados: reproducción, 
biología, evolución y sistemática. Agnatos, peces, anfibios y reptiles. Ed.: Toray-
Masson, S.A., Barcelona. 544pp. 

JOLY, J.; CHESNEL, F. & BOUJARD, D. (1994): Biological Adaptations and 
Reproductive Strategies in the Genus Salamandra. Mertensiella, 4: 255-269. 

RAFFAËLLI, J. (2007): Les Urodèles du monde. Penclen Édition. 377pp. 
RIVERA, X.; SIMÓN, J.G.; VILAGROSA, A.& FONOLL, R. (1994): Datos 

sobre la presencia de salamandras (Salamandra salamandra L. 1758) de manchas 
rojo-anaranjadas en la Península Ibérica. Bol. Asoc. Herpetol. Esp. 5: 25-27.  

RIVERA, X.; SIMÓN, J.G.& MELERO, J.A. (1999): Observaciones en el ciclo 
larvario de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758), en una población de 
Catalunya (Noreste de la Península Ibérica). Butlletí de la Societat Catalana 
d’Herpetologia 14: 62-69.  

THORN, R. (1968): Les salamandres d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord. 
Paul Lechevalier. París.  

ZAKRZEWSKI, M. (1970): Dates of the appearance and development of larvae 
of the spotted salamander (Salamandra salamandra, L.) in a natural habitat. Acta 
Biologica Cracoviensia, S. Zool. Vol., 13: 161-173..        
 
 
 
 
 
 
 

Plana fotogràfica I 
Fotografies superiors dreta i esquerra, ous de Salamandra salamandra, fotografiats amb una larva 
de la mateixa espècie a Badalona (Fotos: Xavier Rivera).  
Foto central, 6 ous de salamandra fotografiats a Sant Pere de Rodes (Foto: Sandra Saura-Mas).  
Fotografies inferiors, detalls de la posta de la fotografia anterior. En la foto de la dreta s’aprecien 5 
ous i en de l’esquerra l’ampliació d’un d’aquests ous, l’únic que en el seu interior es 
desenvolupava un embrió de salamandra (Fotos: Sandra Saura-Mas). 
 
 
 
Plana fotogràfica II 
Fotografies superiors dreta i esquerra, ous de Salamandra salamandra fotografiats a Camprodon 
(Ripollès). En el cas de la imatge de l’esquerra, dos ous fotografiats tal i com es van trobar, i amb 
una larva de Rana temporaria al costat. En el cas de la fotografia de la dreta, un ou en vista lateral 
(que va ser girat per fotografiar-lo), i on es poden apreciar dos pols emblanquinats (Fotos: Daniel 
Aranda). 
Foto central, embrió o larva recent nascuda de salamandra comuna, d’un dels ous trobats a la 
mateixa posta de les dues imatges superiors, que va eclosionar al ser manipulat per fotografiar-lo 
sobre paper mil·limetrat (Foto: Daniel Aranda).  
Foto inferior, larva trobada morta, en el mateix punt d’aigua, i que presenta característiques 
similars a la larva de la fotografia anterior, nascuda de l’ou (Foto: Daniel Aranda).  
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PLANA FOTOGRÀFICA I 
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PLANA FOTOGRÀFICA II 

   

 

 


