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RESUM
S’han estudiat els dissenys de coloració dorsal, de 82 exemplars adults de salamandra comuna
Salamandra salamandra (L.) de la població de Gallecs (Catalunya). S’han trobat diferents patrons
segons la forma i disposició de les taques grogues: Un patró en el que les taques grogues estan
alineades en dues bandes dorsals, un altre patró en el que les taques presenten una disposició més
irregular, així com un patró amb particularitats intermèdies de les dues anteriors, i un darrer patró en el
que les taques es situen prop de la línia vertebral.
Aquests patrons són comparats, amb els trobats prèviament en un altre localitat catalana estudiada
(Badalona) i amb altres poblacions estudiades ibèriques i europees, filogenèticament i morfològicament properes.
La presència de tants patrons solapats, compliquen l’assignació subespecífica d’exemplars aïllats
sense conèixer la localitat d’origen, pel que es poden confondre fàcilment exemplars de Grècia, Polònia, Hongria o Ucraïna, amb salamandres de Catalunya.
És presenta una hipòtesi de la darrera recolonització continental europea post-glacial, per aquesta espècie, que explicaria l’origen de Salamandra salamandra terrestris i S. s. salamandra.

PARAULES CLAU: Patrons pigmentaris; fenotips; Salamandra salamandra hispanica; Catalunya; Europa.

ABSTRACT
A total of 82 adult specimens of fire salamander Salamandra salamandra (L.) have been studied for its
dorsal colour pattern of an isolated population from Gallecs (Catalonia). We have found several patterns based on the shape and disposition/alienation of the yellow spots, a pattern in which the yellow
spots are lied out in two dorsal stripes. Another pattern in which the spots display a somehow more
irregular disposition, one intermediate between the both mentioned before and one in which the
blotches are situated around the vertebral line.
These patterns are compared with the ones previously found in another Catalonian locality (Badalona),
and with other Iberian and European populations’ morphologicaly and phylogeneticaly related.
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So many overlapping patterns make it difficult to differentiate the subspecies of isolated specimens
without knowing its origin, being possible to mistake a Greek, Hungarian, Polish or Ukraine one with a
Catalonian one.
We present a hypothesis on the last post glacial European recolonisation of this species which explains
the origin of Salamandra salamandra terrestris and the S. s. salamandra.

KEY WORDS: Pigmentary patterns; phenotypes; Salamandra salamandra hispanica; Catalonia.
RESUMEN
Se han estudiado los diseños de coloración dorsal, de 82 ejemplares adultos de salamandra común
Salamandra salamandra (L.) de la población de Gallecs (Cataluña). Encontrándose diferentes patrones
según la forma y disposición de las manchas amarillas, habiendo un patrón en el que las manchas
amarillas están alineadas en dos bandas dorsales, otro en el que las manchas presentan una disposición más irregular, otro intermedio de los dos anteriores, y uno donde las manchas se sitúan cerca de
la línea vertebral.
Estos patrones son comparados con los previamente estudiados en otra localidad catalana (Badalona)
y también con otras poblaciones ibéricas y europeas, filogenética y morfológicamente cercanas.
La presencia de tantos patrones solapados complica la asignación subespecífica de ejemplares aislados sin conocer la localidad de origen, por lo que se pueden confundir fácilmente ejemplares de
Grecia, Polonia, Hungría o Ucrania, con salamandras de Cataluña.
Se presenta una hipótesis para la última recolonización continental europea post-glacial, por parte de
esta especie que explicaría el origen de Salamandra salamandra terrestris y de S. s. salamandra.

PALABRAS CLAVE: Patrones pigmentarios; fenotipos; Salamandra salamandra hispanica; Cataluña;
Europa.

INTRODUCCIÓ
La salamandra comuna Salamandra salamandra
(L.), és una espècie que presenta una important
diversitat interpoblacional, d’aquesta manera
autors com EISELT (1958), GASSER (1975),
THORN (1968), MALKMUS (1991), KLEWEN
(1991), GEILER (1974), GEISSLER (1982), BAS
(1984) o JOGER & STEINFARTZ (1994) relacionen en certa manera el disseny del patró de coloració amb l’assignació subespecífica. Tanmateix
la diversitat intrapoblacional resulta ser molt important en aquesta espècie, tal i com assenyalen
PALUCH & PROFUS (2004), GEILER (1974),
GEISSLER (1982), KLEWEN (1985), BAS (1984)
o RIVERA & SIMÓN (1999) i planteja problemes
en l’assignació subespecífica que a data d’avui
no han estat resolts sistemàticament amb un
criteri consistent.
Pel que fa a la catalogació subespecífica de les
salamandres que habiten Catalunya, WOLTERS-

TORFF (1937) descriu Salamandra salamandra
hispanica amb exemplars de Barcelona, Montseny i Banys de Benasc (=Baños de Benasque), i
la caracteritza com una forma de cua curta, amb
absència de bandes longitudinals pronunciades,
falta de punts vermells i de coloració vermella a
la gola. Segons EISELT (1958), aquests arguments no resulten convincents i descarta el paratipus de Banys de Benasc (Osca) per ser de coloració llistada i el considera més proper a S. s.
fastuosa, encara que amb el cos més robust.
L’espècimen tipus de Barcelona, fotografiat per
Wolterstorff, tindria probablement la cua molt
curta (segons Eiselt, seria el producte d’una
anormalitat morfològica, pot ser produïda per
una lesió caudal durant l’estat larvari), taques
alineades i musell punxegut (veieu fig. 7). Donat
que l’espècimen tipus va ser destruït l’any 1945,
EISELT (1958) estableix de la mateixa sèrie de la
38

Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 21: 37-74
descripció original de WOLTERSTORFF (1937),
l’exemplar paratipus del Montseny (Barcelona)
com a lectotipus (encara que en el seu treball
consta erròniament com a neotipus) i el descriu
morfològicament com un exemplar amb taques
clarament alineades, cua curta, però no tant, i en
el que la forma del musell resulta intermèdia.
Ventralment presenta taques petites i irregulars
(veieu fig. 7). El mateix EISELT (1958) sinonimitza Salamandra salamandra hispanica dins S.
s. bejarae. Posteriorment, la majoria del autors
es decantaven per integrar les salamandres catalanes a la subespècie S. s. bejarae (FACHBACH, 1976; SALVADOR, 1974; VIVES-BALMAÑA,

1984, GARCÍA-PARÍS, 1985 o STEINFARTZ et
al., 2000), tot i que per MARTÍNEZ-RICA (1983) i
per BARBADILLO (1987) a Catalunya confluiria S.
s. bejarae amb S. s. terrestris. Mentre que per a
la Val d’Aran, MARTÍNEZ-RICA (1983) o VIVESBALMAÑA (1984) ja assenyalen la presència de
S. s. fastuosa. És a partir de BOSCH & LÓPEZBUEIS (1994) on les salamandres catalanes
tendeixen a ser classificades dins la subespècie
S. s. terrestris, excepte les de la Val d’Aran que
són considerades com S. s. fastuosa (SALVADOR
& GARCÍA-PARÍS, 2001; GARCÍA-PARÍS et al.
2004; RIVERA et al., 2011).

MATERIAL I MÈTODES
Per aquest treball s’han estudiat els dissenys de
coloració dorsal en 82 exemplars adults de S.
salamandra (46 femelles i 36 mascles). La població de Gallecs, es localitza a la plana vallesana, al bosc de Ca n’Arimon, dins el terme municipal de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental; Catalunya; Nord-est de la península Ibèrica), U.T.M.: 31T DG 30.
Aquesta població de salamandres habita en un
bosc mixt d’alzina (Quercus ilex) amb roure martinenc (Quercus pubescens = Q. humilis) i on es
troben clapes de pi pinyer (Pinus pinea). A les
zones de ribera la vegetació més abundant són
els pollancres (Populus nigra) i els oms (Ulmus
minor) que es distribueixen pels marges del curs
temporani d’un torrent que travessa el bosc.

En aquesta localitat, la climatologia està influïda
per la situació del propi espai a l’interior de la
plana vallesana, així com per la relativa proximitat del mar mediterrani, el que condiciona un
clima temperat d’influència prelitoral en el
domini Mesomediterrani. A la plana del Vallès, i
segons les dades de l’estació meteorològica de
Granollers, la temperatura mitjana anual és de
14’9ºC, i la pluviositat mitjana anual és de 647
mm.
Tanmateix els resultats, s’han comparat amb els
obtinguts per RIVERA et al,. (1999) d’una altra
població catalana localitzada al bosc de l’Amigó
(Badalona), per una completa descripció de la
zona ens remetem a RIVERA et al., (1999b).

RESULTATS
Els exemplars estudiats de la població de Gallecs, s’han agrupat segons la disposició de les
taques dorsals en 4 patrons: fenotips I, II, III i IV,
que corresponen als descrits per RIVERA et al.
(1999) amb una modificació, ja que s’ha optat
per agrupar els fenotips C y D sensu RIVERA et
al., (1999) que queden al present treball englobats dins el fenotip III. La correspondència dels
fenotips de Gallecs (en números romans) amb
els de Badalona (en lletres majúscules), queda
així: fenotip I = A; fenotip II = B; fenotip III = C i D;
fenotip IV = E.

- Fenotip I: Taques alineades en dos bandes
dors-laterals. Les taques es presenten amb tendència allargada longitudinalment, amb contorns
arrodonits (no angulars) i sense tendències a
desviacions transversals, ni presència de taques
aïllades en altres localitzacions dorsals fora de
les dues alineacions dors-laterals. Patró molt
típic en la forma “terrestris” (veieu per exemple
THORN, 1968 o RAFFAËLLI, 2007).
A la població de Gallecs correspondrien al fenotip
I, el 32’3% dels exemplars (32’7% per els mascles i 32% per les femelles) (veieu làmina de fotografies número I).
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Aquest fenotip correspondria al tipus “A” de la
població estudiada a Badalona (Catalunya) per
RIVERA & SIMÓN (1999) on el presenten un
33’9% dels exemplars (veieu fig. 1). També
s’assemblaria a aquest fenotip, el descrit com a
número “2” de les poblacions gallegues de S. s.
gallaica estudiades per BAS (1984) i BAS &
GASSER (1994) (veieu fig. 6).
A Westfalia, aquest patró resulta dominant, en
una població de S. s. terrestris estudiada per
KLEWEN (1985).
Al sud de Polònia, per a una població de S. s.
salamandra estudiada per PALUCH & PROFUS
(2004) al tipus 1 “striped individual” pertanyen
el 4’8% de la població, i correspondrien al fenotip
I de Gallecs (veieu fig. 2). Aquest patró també es
troba en una de les sis salamandres representades també del sud de Polònia per JUSZCZYK
(1974) (veieu figura 3). THORN (1968 –pàg.
148) assenyala que a Bulgària, dins la forma
nominal, un 15% dels exemplars presenten
disseny tipus “terrestris”.

ZYK (1974) presenta un exemple de patró assimilable a aquest fenotip (veieu figura 3).
- Fenotip III: Patró de distribució de taques amb
tendència irregular, encara que també poden
estar més o menys alineades longitudinalment, i
també tenir línies transversals o una disposició
de taques o punts als laterals del cos. Les taques
poden ser tant rodones com allargades. Solen
presentar taques més reduïdes i en número superior als altres fenotips presents en aquesta
localitat. Alguns patrons poden tenir el contorn
de les taques ben sinuosos, mentre que d’altres
les presenten arrodonides o elongades.
A la població de Gallecs correspondrien a aquest
fenotip el 18’6% dels exemplars (11’1% per els
mascles i 24’5% per les femelles) (veieu làmina
III de fotografies).
Els tipus “C” i “D” de la població estudiada a Badalona (Catalunya) per RIVERA & SIMÓN (1999)
on el presenten un 28‘3% dels exemplars (fig. 1),
correspondrien al fenotip III de Gallecs.
També s’assemblarien fenotípicament els descrits com a números “4” i “5” de les poblacions
gallegues de S. s. gallaica estudiades per BAS
(1984) i BAS & GASSER (1994) (veieu fig. 6); I al
fenotip 3 “strip-spotted form” de les S. s.
salamandra estudiades per al sud de Polònia,
per PALUCH & PROFUS (2004) on presenten el
43’6% de la població (fig. 2) així com part de la
mostra de salamandres publicada per JUSZCZYK
(1974) (fig. 3).

- Fenotip II: Patró de transició entre els fenotip I i
III. Taques dorsals bastant alineades en dues
bandes dors-laterals, similar al fenotip I, però en
aquest cas les taques poden ser més petites i
presentar-se en nombre superior. Les taques
poden tenir els contorns amb certes irregularitats
o tenir alguna desviació transversal. Pot presentar algunes taques aïllades en altres localitzacions fora de les dues alineacions dors-laterals.
A la població de Gallecs correspondrien al fenotip
II, el 36’3% dels exemplars (38’2% per els mascles i 34’8% per les femelles) (veieu làmina II de
fotografies).
Aquest fenotip correspondria al tipus “B” d’una
població estudiada a Badalona (Catalunya) per
RIVERA & SIMÓN (1999) on el presenten un
21’3% dels exemplars (fig. 1).
També s’assemblaria aquest fenotip, al descrit
com a número “3” de les poblacions gallegues
de S. s. gallaica estudiades per BAS (1984) i BAS
& GASSER (1994) (fig. 6).
Salamandres de patrons assimilables a aquest
fenotip, s’observen també en exemplars de S. s.
salamandra estudiats per PALUCH & PROFUS
(2004) en el tipus “2” estudiat “spot-striped
form” (=forma de taques ratjades), al que pertanyen 14’3% d’aquesta població del sud de Polònia (veieu fig. 2); Per aquest mateix país (Polònia) i també per a la subespècie nominal, JUSZC-

- Fenotip IV: Aquest fenotip es caracteritza per
una principal concentració de les taques a la
regió dorsal, especialment a la línia vertebral (i
menys als laterals). En ocasions són taques
rodones, més o menys grans, però en altres
ocasions serien unes taques elongades de
disposició longitudinal (al llarg del dors), a les
que en ocasions també es poden unir altres
taques de disposició transversal, entre les dues
bandes dors-laterals, i que poden arribar a tenir
formes singulars, que en certs casos poden
recordar lletres o números quadrangulars com
“L”, “H”, etc. Aquest és un fenotip que el
presenten molt sovint animals juvenils i
subadults, però amb el creixement dels
exemplars, les taques que originalment es
trobaven en la regió vertebral, tendeixen a
separar-se cap a les bandes dors-laterals
(RIVERA & SIMÓN, 1999, THIESMEIER, 2004),
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aquest desenvolupament ontogenètic del
disseny dels patrons en Salamandra, ha estat recentment estudiat per BEUKEMA (2011). Però
els exemplars adults d’aquest fenotip, podrien
retenir (almenys en certa mida) un disseny de
taques típic d’animals immadurs.
A la població de Gallecs correspondrien al fenotip
IV, el 12’8% dels exemplars (18% per els mascles i 8’7% per les femelles) (veieu làmina IV de
fotografies).
Aquest fenotip correspondria als tipus “E” de
Badalona, RIVERA & SIMÓN (1999) on el presenten un 16’4% dels exemplars (fig. 1).
A Alemanya, en poblacions estudiades de S. s.
terrestris i mixta de S. s. salamandra amb S. s.
terrestris de Westfàlia i Saxònia (KLEWEN, 1985;
GEILER, 1974, veieu fig. 5), s’ha trobat un percentatge més o menys important de patrons assimilables a aquest fenotip. També en S. s.
salamandra es poden trobar exemplars amb
patrons assimilables, com passa a una població
estudiada al sud de Polònia per PALUCH &
PROFUS (2004) que podrien correspondre els
tipus 4 “spotted form” i 5 “zigzaggy form”
descrits (amb el fenotip IV de Gallecs), el que
suposa el 37‘3% d’aquesta població de la forma
nominal (veieu fig. 2). També en els monts Pirin
(Bulgària) GEISSLER (1982) presenta patrons
assimilables al fenotip IV, i de fet, d’aquestes
muntanyes s’ha descrit S. s. beschkovi, on
l’holotipus coincideix plenament amb aquest
mateix fenotip (OBST, 1982).

poblacions, aquestes localitats presenten els
mateixos fenotips i fins i tot en percentatges
aproximats.
Tanmateix, els fenotips trobats a les poblacions
de Gallecs i Badalona resulten similars a alguns
dels descrits per BAS (1984) per a les poblacions
de S. s. gallaica de Galícia (especialment del centre i est d’aquesta comunitat) (veieu fig. 6) i a
poblacions aïllades al llarg de la vessant sud de
la Cornisa Cantàbrica (en preparació). Però més
sorprenent resulta la forta semblança morfològica i la presència de patrons molt similars en
poblacions europees de S. s. salamandra (PALUCH & PROFUS, 2004; JUSZCZYK, 1974; EISELT, 1958; VEITH, 1994; THIESMEIER, 2004)
(veieu figures: 2, 3 i 4).

Altres fenotips observats a Catalunya
- Fenotip Q: A part dels quatre fenotips descrits
per a la població de Gallecs, a Catalunya hem
observat un cinquè patró a la Val d’Aran i poblacions properes, es tracta d’un disseny llistat, de
dues bandes grogues longitudinals, situades als
dors-laterals, que són contínues des del cap fins
la cua. Aquest resulta el disseny habitual en S. s.
bernarderzi i en S. s. fastuosa, i també es presenta en S. s. terrestris però, paradoxalment, a
Catalunya no s’ha detectat a les poblacions formalment catalogades dins aquesta subespècie.
Podem observar diversos exemplars amb aquest
fenotip “Q” a les fotografies 14, 18, 19 i 20, tant
de salamandres formalment adscrites com S. s.
fastuosa, com altres de S. s. terrestris de poblacions europees situades al nord dels Pirineus (i
que en el passat havien estat assignades a la
forma “quadrivirgata”). KLEWEN (1985) també
troba el fenotip “voll-gestreift” totalment ratllat a
la població estudiada de Westfalia (Alemanya). I
en la població mixta de S. s. terrestris i S. s.
salamandra de Saxònia (Alemanya), GEILER
(1974) troba aquest mateix patró (veieu a figura
5).

Correspondències amb altres poblacions
estudiades
Les poblacions de salamandra comuna de Gallecs i Badalona, constitueixen dues localitats
actualment aïllades d’altres poblacions de la
mateixa espècie, la primera es troba en un bosc
de la plana del Vallès i la segona en un torrent de
la vessant litoral de la serralada de Marina, i totes dues envoltades d’entorns fortament antropitzats. Tot i l’actual aïllament d’aquestes dues
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GALLECS

BADALONA

(làm. I, II, III, IV)

Rivera et al.(1999)
(fig.1; làm. VI, VII)

N=82

FENOTIP I
FENOTIP II
FENOTIP III
FENOTIP IV
FENOTIP Q

N= 286

Molt freqüent
36’3%

33’9%
(=fenotip A)
Molt freqüent
21’3%

(♀ 34’8%; ♂ 38’2%)

(=fenotip B)

Molt freqüent
18’6%

Freqüent
28’3%

(♀24’5%; ♂11’1%)

(=fenotips C+D)

Present
12’8%

Freqüent
16’4%

(♀8’7%; ♂18%)

(=fenotip E)

Present

Present

0%

0%

32’3%
(♀ 32%; ♂ 32’7%)

S. s. fastuosa

VAL D’ARAN

S. s. terrestris

(poblac. septen)
(imatges 16, 17, 19, (imatges 12, 13, 14,
15, 16)
20)

S. s. salamandra
(làm. V; fig. 2, 3, 4;
imatges 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11)

N=21

N=50

*Paluch & Profus
(2004)

42’8%
Molt freqüent

44%
Molt freqüent

Pattern 1

9’5%
Rar

20%
Freqüent

0%

18%
Present

0%

8%
Rar

47’6%
Molt freqüent

10%
Present

*4’8%
Rar
*14’3%
Pattern 2

Present
*43’6%
Pattern 3

Molt freqüent
*37’3%
Pattern 4 & 5

Molt freqüent
0%

Taula 1.- Es presenten les correspondències dels fenotips observats en diferents poblacions catalanes estudiades (Gallecs i Badalona S. s. “hispanica”; Val d’Aran S. s. fastuosa, forma “bonnali”). De S. s. terrestris de
poblacions situades al nord dels Pirineus (no catalanes) (la major part d’aquest exemplars pertanyen a la
col·lecció del “Natural History Museum of London”). Pel que fa a la concordança amb els patrons de S. s.
salamandra, aquesta no resulta exacta, ja que s’ha fet la correspondència segons els patrons establerts per
PALUCH & PROFUS (2004).
Rar: <10%; Present: entre 10% i <20%; Freqüent: entre 20% i <30%; Molt freqüent: 30% i superiors.
Table 1.- Presented are the phenotype correspondences among different Catalonian populations (Gallecs and
Badalona for S. s. forma ‘hispanica’; Val d’Aran for S. s. fastuosa forma ‘bonnali’) and north of the Pyrenees
populations (chiefly from the collection of S. s. terrestris of the Natural History Museum of London) and the
pattern data from Paluch and Profus (2004)* for S. s. salamandra.
Rare: <10%; Present: between 10% and <20%; Frequent: between 20% and <30%; Very frequent: 30% and
above.

*Percentages not comparable as the pattern correspondence is not accurate.

DISCUSSIÓ I NOVA HIPÒTESI BIOGEOGRÀFICA
Els fenotips de Salamandra salamandra de les
poblacions catalanes estudiades (Badalona i
Gallecs) resulten coincidents i, fins i tot en la
seva composició, presenten similars percentatges (veure taula 1). Tanmateix s’han trobat diferències entre les poblacions catalanes i altres
estudiades de S. s. terrestris a Alemanya, en
concret el fenotip bilineat (patró present a la Val
d’Aran i alhora típic a S. s. fastuosa), que és present a la població estudiada per KLEWEN (1985)
a Westfalia, i fins i tot també en una població
mixta entre la forma nominal i S. s. terrestris estudiada a Saxònia per GEILER (1974), tanmateix
aquest fenotip estaria absent en les poblacions
de Badalona i Gallecs, i tampoc s’ha observat en
un percentatge apreciable en la resta de pobla-

cions catalanes (obs. pers.), excepte en les poblacions de la Val d’Aran, on en principi es presentaria S. s. fastuosa.
Però el que resulta més sorprenent, és que els
mateixos fenotips que es troben en poblacions
catalanes (actualment assignades com a S. s.
terrestris), poden ser assimilables als fenotips
trobats en poblacions estudiades de S. s.
salamandra al sud de Polònia, per PALUCH &
PROFUS (2004). També els patrons de la
subespècie nominal presentats per altres autors
com JUSZCZYK (1974) a Polònia; per VEITH
(1994) al nord de Grècia; per EISELT (1958) a
Àustria; exemplars d’Ucraïna fotografiats per K.
Grossenbacher (in THIESMEIER, 2004) i els sis
exemplars en figura 69 i plate 5 de KUZMIN
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(1999);
les
salamandres
hongareses
presentades a la làmina V del present treball; o
les salamandres de Romania fotografiades en
FUHN
(1960), serien
totes plenament
concordants amb els patrons catalans.
Contràriament, IRAOLA & GARCÍA-PARÍS (2004)
arriben al que podrien ser unes conclusions precipitades i inexactes, amb una salamandra
comercialitzada a Arizona (Estats Units),
presumiblement procedent d’Ucraïna i que
morfològicament presentava, segons els autors,
un disseny més propi de S. s. terrestris (per
aquests autors referida com S. s. europaea) i que
l’anàlisi molecular d’aquest exemplar el situava
dins el mateix grup que les salamandres
catalanes i dels Pirineus Orientals, per aquest
motiu els autors arriben a la conclusió que ha de
tractar-se d’una salamandra de la subespècie S.
s. terrestris, catalana o dels Pirineus Orientals
francesos i que es tracta d’un exemple de
comerç fraudulent. Però per aquest treball
només es van fer comparacions a nivell molecular d’aquesta salamandra (presumiblement
ucraïnesa) amb altres mostres de salamandres
ibèriques i pirinenques, però no amb cap mostra
d’exemplars de la forma nominal (d’Ucraïna o
regions properes, com hauria estat preceptiu). I
la fotografia que apareix de l’exemplar en qüestió mostra un patró evidentment molt típic en
poblacions catalanes (tal i com ja assenyalen els
citats autors), però també resulta perfectament
comparable al patró present en exemplars dels
Carpats ucraïnesos (KUZMIN, 1995 -pàg 118;
KUZMIN, 1999 -pag. 132 i 496). També hem
trobat publicats precedents relacionats amb
salamandres comercialitzades des d’Ucraïna, per
Thiesmeier (in KUZMIN, 1999) i THIESMEIER
(2004) on es recullen fotografies fetes l’any
1991 a Moscou, de la venda de salamandres
procedents dels Carpats ucraïnesos. També
RAFFAËLLI (2007) assenyala com una de les
amenaces per aquesta espècie “le prélèvement
pour la terrariophilie (Ukraine)” i, per la nostra
part es va detectar des d’almenys l’any 1996 i
fins l’any 1999, la venda a Londres de
salamandres importades d’Ucraïna (així com
altres espècies d’amfibis de la mateixa
procedència:
Lissotriton
montandoni,
Ichthyosaura alpestris, Bombina variegata,
Bombina bombina, Pelobates fuscus i Bufotes
viridis).

Per aquests motius, i per la també molt estreta
afinitat detectada en anàlisis mitocondrials publicats per ESCORIZA et al. (2006) entre salamandres del Montseny (Catalunya) i d’Ucraïna,
creiem que sembla haver una important relació
entre les salamandres catalanes (S. s. cf.
terrestris) i les de l’Europa de l’est (S. s.
salamandra). De fet, a part de la distribució
balcànica i centre europea de la forma nominal,
és reconeguda la presència de S. s. salamandra
al sud-est de França (Hautes-Alpes, Alpes-deHaute-Provence, Alpes-Maritimes, Var) i per tot el
nord d’Itàlia (des de la Liguria i tot el corredor
pre-alpí), fins a Àustria, Eslovènia i l’Adriàtic a
Trieste (DUGUET & MELKI, 2003; SINDACO et al,
2006; NÖLLERT & NÖLLERT, 1994; KLEWEN,
1991; THIESMEIER, 2004). Tanmateix el fenotip
Q, llistat, present en poblacions de S. s. terrestris
al nord dels Pirineus, no el trobem en poblacions
catalanes adscrites en aquesta subespècie. Per
aquests motius, creiem que es podria replantejar
un possible refugi plistocènic de salamandres a
Catalunya, que podrien haver arribat a la
península Balcànica, en una o en diferents
expansions (en aprofitar les diverses pulsacions
càlides o interestadials) (veieu mapes 2 i 3), i
molt recentment amb la darrera retirada glacial i
amb la posterior extensió de la massa forestal,
seria quan tindria lloc l’origen i expansió de
“terrestris”.

Hipòtesi sobre l’origen i l’expansió de
Salamandra salamandra terrestris
El moment més fred de tot el Plistocè a l’àrea
pirinenca, coincideix amb en Würn IV (encara que
les extensions i grossors glacials van ser majors
en altres períodes). S'ha constatat que a Moura,
prop de Biarritz, apareix a nivell del mar Pinus
uncinata, arbre subalpí, entre bedolls, la qual
cosa ens dóna un clima extremadament fred i
sec (ARRIBAS, 2004). L’últim dels Dryas, és el
Dryas III o superior que data des dels 10.700BP i
inclou els darrers freds glacials fins al
començament del Postglacial, va durar uns 1000
anys i durant ells, els gels van tornar a avançar,
estenent-se la “tundra” i els paisatges oberts i
esteparis, refugiant-se moltes espècies en
sectors meridionals. És de ressenyar que en
aquest últim període fred, no apareix ren
(Rangifer tarandus) al cantàbric, però si a les
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Landes (ALTUNA, 1992; ARRIBAS, 2004).
Després del darrer Dryas, acaba el Würn i amb la
desglaciació comença l’ultima reconquesta de
les espècies acantonades en refugis peninsulars,
fins a les seves actuals distribucions europees.
Però en l’expansió de les salamandres de l’àrea
cantàbrica, cap el nord es van trobar amb les
Landes que en aquest període van poder ser una
costa inestable, entre les baixades i pujades
marines del final del Würn, on s'han assenyalat
presència de grans zones pantanoses o fins i tot
maresmes, que van poder impedir una ràpida
progressió de salamandra per aquests territoris.
En el Pre-boreal (just després del Würn), a l’àrea
càntabra-pirinenca, es dóna un enorme
creixement dels pòl·lens arboris que testifiquen
una recuperació ràpida i total del bosc. Això ve
marcat per un augment de la humitat (en aquest
període es va poder dispersar S. s. fastuosa, des
de refugis litorals cantàbrics aproximant-se a la
situació actual). A Catalunya, el Pre-boreal i el
Boreal van ser períodes d'expansió forestal, per
la qual cosa també aquí aquesta espècie
aconseguiria les cotes i els massissos interiors
pirinencs i pre-pirinencs. En aquest període està
ben establert el que seria l’Ibèria humida i la
seca, presentant-se en el Boreal el Pirineu
aragonès més aviat sec, en contraposició del
vessant Nord. A Europa s’humidifica el sector

atlàntic, és en aquest moment entre el Preboreal i l'Atlàntic quan comença a avançar la
fageda (ISTURIZ & SÁNCHEZ, 1990; ARRIBAS,
2004), el que facilita la penetració de S.
salamandra fins el centre d’Europa.
Recapitulant, la darrera sortida de les
salamandres dels refugis cantàbrics (S. s.
fastuosa) i catalans (forma “hispanica”), podria
haver tingut lloc un cop finalitzat el Dryas
superior, ja en el Finiglacial. L’expansió de la
forma “hispanica” s’hauria donat des de l’àrea
catalana a l’Aude (amb salamandres de patrons
com els presents actualment a Catalunya i molt
similars als que es presenten a la forma
nominal), i d’aquí fins arribar a la conca alta de
la Garona, on es va poder trobar amb S. s.
fastuosa (en expansió cap a l’est), i on podrien
haver contactat les dues formes, originant
l’actual S. s. terrestris, que s’estendria riu avall
per la conca de la Garona i des d’aquí a la resta
de l’actual distribució (veieu mapes 4 i 5). En
principi, amb les dades exposades, les
salamandres catalanes es podrien trobar en
l’actualitat erròniament adscrites a la subespècie
S. s. terrestris, pel que restem a l’espera de noves dades (en preparació), que recolzin la adscripció de la forma “hispanica” dins la subespècie nominal.

DISCUSSION & NEW BIO-GEOGRAPHICAL HYPOTHESIS
The phenotypes of S. salamandra from the studied populations of Badalona and Gallecs
coincide, even their frequency have similar
percentages (see table 1). Nevertheless we have
found differences between those Catalonian
populations and German populations of S. s.
terrestris, precisely the bilineated phenotype
(phenotype Q) which is present in a population of
Westfalia, KLEWEN (1985) and also in a
population of the nominate form mixed with S. s.
terrestris in Saxony, GEILER (1974), While
surprisingly this phenotype was absent in the
Badalona & Gallecs’ populations. Nor has it been
detected in a significant percentage of the rest of
the Catalonian populations (obs. pers.), but in the
one of Val d’Aran, where S. s. fastuosa is present.
But what is more surprising is that the same
phenotypes present in Catalonian populations

(currently assigned to S. s. terrestris) can be
equal to the ones found in studied populations of
S. s. salamandra from the south of Poland by
PALUCH & PROFUS (2004), or to the patterns
presented by other authors as JUSZCZYK (1974)
in Poland; VEITH (1994) in the North of Greece;
EISELT (1958) in Austria; in THIESMEIER (2004);
six exemplars in fig. 69 and plate 5 of KUZMIN
(1999), or Hungarian fire-salamanders (see plate
V) or Rumanian salamanders depicted in FUHN
(1960) but in different proportions.
This is contrary to IRAOLA & GARCÍA-PARÍS
(2004) who came to the inaccurate conclusion
that a fire-salamander traded in Arizona (U.S.A.)
which was presumed to come from Ukraine
(currently S. s. salamandra) could not be from
that location. These authors concluded that it
must be a fire-salamander of the subspecies S. s.
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terrestris from either Catalonia or French Eastern
Pyrenees and hence an example of illegal
commerce because it showed morphologically a
pattern of S. s. terrestris and the molecular
analysis they carried out placed it inside the
same clade.
However in this work they only compared this
fire-salamander (presumed to be from Ukraine)
with Iberian and Pyrenean samples but not with
samples from the nominate form or around its
alleged locality. Furthermore the picture shown
on the publication of the specimen in question,
has a clear pattern typical of Catalonian
populations (as stated in the publication), but
also it is similar to the patterns of the Ukrainian
Carpathian specimens pictured in KUZMIN
(1999) page 132. Which they might have missed,
or to the pattern no 3 of PALUCH & PROFUS
(2004) (see fig. 2) of a southern Polish
population, and also similar to the patterns of the
Ukrainian Carpathian specimens pictured by
Grossenbacher (in THIESMEIER, 2004) or even in
the pictures of Salamanders from Budapest
(Hungary) presented in this publication (see Plate
V).
We have found references of commercialised
fire-salamanders from Ukraine in Thiesmeier (in
KUZMIN, 1999) and THIESMEIER (2004) where
appear pictures taken at Moscow in 1991, also
RAFAËLLI (2007) mentions as a threat for the
species “le prélèvemente pour la terrariophilie
(Ukraine)”, and we personally detected the sale
of Ukainian salamanders in London (as well as
many other species of amphibians from the
same
origin:
Lissotriton
montandoni,
Ichthyosaura alpestris, Bombina variegata,
Bombina bombina, Pelobates fuscus i Bufotes
viridis.
For all these reasons & for the close affinity detected in mitochondrial analysis published in
ESCORIZA et al. (2006) between fire-salamander

from Montseny (Catalonia) & Ukraine, we believe
that there must be a recent relationship between
the Catalonian salamanders (S. s. cf. terrestris)
and the Eastern European (S. s. salamandra). In
fact, aside of the Balkan and centre/east
European distribution of the nominate
susbspecies, S. s. salamandra is accepted to
inhabit the southeast of France (Hautes-Alpes,
Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var)
and the north of Italy (from Liguria and all the
pre-alpine corridor), Austria and the Adriatic
through Trieste (DUGUET & MELKI, 2003;
SINDACO et al. 2006; NÖLLERT & NÖLLERT,
1994; KLEWEN, 1991; THIESMEIER, 2004). The
same way the phenotype Q present on populations of S. s. terrestris north of the Pyrenees, is
not found in Catalonian populations assigned to
this subspecies.
These facts lead us to hypothesis a possible
Catalonian pleistocenic refugia of firesalamanders which, at some point, reached the
Balkan Peninsula on one or more occasions
(using the Würmian warmer interstadials),
following, after the last glacial retreat and
subsequent forest expansion there would be a
northern colonization to the actual distribution
where the “terrestris” form occurs. From the
Catalonian refugia they expanded to Aude (with
‘hispanica’ or very similar to the nominal race
stock), until reaching the high Garonne, where it
could have met with S. s. fastuosa, and with the
mixing of specimens from the two overlapping
forms, it would emerge into the current S. s.
terrestris which expanded down the Garonne
basin and from there to the rest of the present
day North western European distribution of the
“terrestris” form (see maps 3 and 4). This
hypothesis disagrees with the established
subspecific taxonomy for the species, thus we
await new data to clarify the situation.
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Figura 1: Exemples dels patrons de coloració dorsal de la població de S. salamandra (L.) de Badalona, estudiats
per RIVERA & SIMÓN (1999).- Del 1-8 fenotip A (correspondrien amb el fenotip I de la població de Gallecs); del
9-12 fenotip B (correspondrien amb el fenotip II de Gallecs); del 13-16 fenotip C i del 17-20 al fenotip D (els
fenotips C i D correspondrien amb el fenotip III de Gallecs); del 21-24 fenotip E (correspondrien amb el fenotip
IV de Gallecs).
Figure 1: Examples of dorsal colour patterns of S. salamandra (L.) population from Badalona, studied by RIVERA
& SIMÓN (1999): From 1 to 8 phenotype A (corresponding to phenotype I of Gallecs); from 9 to12 phenotype B
(corresponding to phenotype II of Gallecs); from 13 to 16 phenotype C & from 17 to 20 phenotype D
(phenotypes C & D corresponding to phenotype III of Gallecs); from 21 to 24 phenotype E (corresponding with
the phenotype IV of Gallecs).
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Figura 2: Dibuixos inspirats en PALUCH & PROFUS (2004) de patrons dominants en la població de Moryszów, al
sud de Polònia (Sudety Šrodkwe, Góry Bardzkie) de S. s. salamandra. En base a 126 exemplars estudiats (74
femelles i 52 mascles), pertanyen al patró 1 striped individual = 4’8%; patró 2 spot-striped form = 14’3%; patró
3 strip-spotted form = 43’6%; patró 4 spotted form = 24’6%; patró 5 zigzagged form = 12’7%. Aquests patrons
podrien correspondre als mateixos trobats a les poblacions estudiades de Catalunya (Badalona i Gallecs): Patró
1 correspondència amb el fenotip I de Gallecs; patró 2 amb el fenotip II de Gallecs; patró 3 amb el fenotip III de
Gallecs i patrons 4 i 5 amb el fenotip IV de Gallecs.
Figure 2: Drawings based on PALUCH & PROFUS (2004) presenting most frequent patterns on the population of
Moryszów, south Poland (Sudety Šrodkwe, Góry Bardzkie) of S. s. salamandra. Based on 126 specimens (74
females & 52 males), 4’8% belong to the pattern 1 striped individual; 14’3% to the pattern 2 spot-striped form;
43’6% to the pattern 3 strip-spotted form 24’%6 to the pattern 4 spotted form; 12’7%. To the pattern 5
zigzagged form. These patterns may well be the same to the ones found in the Catalonian populations
(Badalona & Gallecs): Pattern 1 would correspond with the phenotype I of Gallecs; pattern 2 with the phenotype
II of Gallecs; pattern 3 with the phenotype III of Gallecs and pattern 4 & 5 with the phenotype IV of Gallecs.

Figura 3: Dibuixos inspirats en W. JUSZCZYK (1974) de diferents tipus de patró en el disseny de les taques
grogues en salamandres del sud de Polònia (S. s. salamandra). El dibuix núm. 6 seria coincident amb el fenotip
I de Gallecs; el 4 amb el fenotip II de Gallecs; els 1, 2 i 3 amb el fenotip III de Gallecs i el núm 5 amb el fenotip
IV de Gallecs.
Figure 3: Drawings based on W. JUSZCZYK (1974) of different type patterns of the yellow spotting of southern
Poland fire-salamanders (S. s. salamandra). Drawing no 6 corresponds with the phenotype I of Gallecs; the no 4
with the phenotype II of Gallecs; no 1, 2 & 3 with phenotype III of Gallecs and no 5 with phenotype IV of Gallecs.
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Figura 4: Dibuixos de dissenys dorsals de S. s. salamandra de Steyr (Àustria), inspirats en els publicats per J.
EISELT (1958). El dibuix 1 correspondria amb el fenotip IV de Gallecs; el dibuix 2 amb el fenotip I de Gallecs, i el
dibuix 3 amb el fenotip III de Gallecs.
Figure 4: Drawings of dorsal pattern of S. s. salamandra from Steyr (Austria) inspired on the one published by J.
EISELT (1958). The drawing no 1 corresponds with phenotype IV of Gallecs; the drawing no 2 with the
phenotype I from Gallecs, and the drawing no 3 with the phenotype III from Gallecs.

Figura 5: Dibuixos inspirats en H. GEILER (1974) de 3 patrons (que podrien considerar com a patrons bàsics)
dels 12 dibuixats per aquest autor (amb la transició completa entre els patrons bàsics) d’una població mixta de
S. s. salamandra i S. s. terrestris, propera a Dresden (Saxònia, Alemanya), en la que s’han examinat 445
exemplars, on les transicions van des dels dissenys de taques a ratlles. Patrons similars s’han descrit per a
poblacions “pures” de S. s. terrestris per KLEWEN (1985).
Figure 5: Drawings inspired on H. GEILER (1974) of the three basic dorsal patterns selected out of 12 drawings
of a mixed population of S. s. salamandra and S. s. terrestris from Dresden (Saxony, Germany) of which 445
specimens have been examined for the transition from spotted to striped. Similar patterns have been described
for “pure” populations of S. s. terrestris by KLEWEN (1985).
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Figura 6: Dibuixos inspirats en BAS (1984) i BAS & GASSER (1994) dels fenotips de les salamandres presents
en el nord-oest ibèric. Els citats autors consideren per aquesta regió 7 tipus de disseny pigmentari dorsal.
El tipus 1 seria propi de S. s. bernardezi (tot i que aquesta subespècie també es presenta amb els tipus 2 i
ocasionalment el 3).
En el nord de la distribució de S. s. gallaica, faltarien les formes extremes 1, 6 i 7; el tipus 7, amb una reducció
molt important de les taques grogues es trobaria especialment en les illes atlàntiques de Galícia. Les
salamandres amb el disseny de les taques grogues en formes arabesques i una important presència de taques
vermelles (tipus 5 i especialment 6) serien més abundants al sud de Galícia (i molt especialment a Portugal, on
es va descriure S. s. molleri, actualment sinonimitzada amb S. s. gallaica), on faltarien els tipus 1 i 2. Els tipus 3
i 4 serien especialment habituals en poblacions del centre de Galícia i serien especialment coincidents amb els
fenotips trobats en poblacions catalanes.
Figure 6: Drawings based on BAS (1984) and BAS & GASSER (1994) of north-western Iberian peninsula firesalamanders phenotypes. Those authors consider seven dorsal pigmentary design types for that region.
The type 1 is typical of S. s. bernardezi (although this subspecies also has the type 2 and seldom the 3).
In the northern part the distribution of S. s. gallaica extreme forms 1, 6 & 7 are missing; type 7 with an
important reduction of the yellow spots is mainly found on the Galician Atlantic islands. Fire-salamanders with
yellow arabesques and strong presence of red spots (type 5 and mainly 6) would be more frequent on the south
of Galicia (and mainly in Portugal), where type 1 & 2 are not present. Types 3 & 4 would be frequent on
populations from the centre of Galicia and are especially concordant with phenotypes present in Catalonian
populations.
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Figura 7: Dibuix de l’esquerra, exemplar tipus original de Salamandra salamandra hispanica Wolterstorff 1937,
de Barcelona, que va ser destruït l’any 1945; es tracta d’un exemplar molt probablement subadult de 133mm
de longitud total (que podrien correspondre aproximadament 88mm de longitud del cap i cos, i 45mm de
longitud de la cua) i que presenta anòmalament la cua molt curta, tal i com ja assenyala EISELT (1958). La foto
d’aquest exemplar va se publicada per FREYTAG (1955), on aquest autor assenyala que aquesta subespècie es
presentaria al nord-est, est i sud de la península Ibèrica i que per les seves taques dorsals S. s. hispanica
s’assembla a la major part de la raça típica, però es troben lluny.
Dibuix de la dreta, exemplar mascle del Montseny (Catalunya) (SMF-21754, que es conserva al SenckenbergMuseum Frankfurt) de la sèrie original de la descripció de Salamandra salamandra hispanica Wolterstorff,
1937, i que va ser assignat com a lectotipus per EISELT (1958) (neotipus segons l’autor, però ha de considerarse com a lectotipus) per la destrucció l’any 1945 del exemplar tipus.
Figure 7: Drawing on the left, type specimen of S. s. hispanica Woterstorff 1937 from Barcelona which was
destroyed in 1945, it is probably a subadult of about 133mm total length (which could be about 88mm snoutvent length and 45mm tail length) that has an unusual short tail, as mentioned in EISELT (1958). The picture of
this specimen was published by FREYTAG (1955), where the author states that S. s. hispanica resembles mostly
the typical race, which is found far away.
Drawing on the right, male specimen from Montseny (Catalonia, Northeast of the Iberian Peninsula) (SMF21754, kept at the Senckenberg-Museum Frankfurt) part of the original series of the description of S. s.
hispanica Wolterstorff, 1937, that was assigned as lectotype by EISELT (1958) (neotype according to the author,
but must be regarded as lectotype) because of the destruction of the type specimen in 1945.
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Làmina I: Fenotip I (població de Gallecs).- 1012 (superior); 4313 (centre superior); 4713 (centre); 1013 (centre
inferior); 113 (inferior).
Plate I: Phenotype I (Gallecs population).- 1012 (top); 4313 (top-centre); 4713 (centre); 1013 (bottom-centre);
113 (bottom).
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Làmina II: Fenotip II (població de Gallecs).- 5013 (superior); 1912 (centre superior); 1512 (centre); 412 (centre
inferior); 2113 (inferior).
Plate II: Phenotype II (Gallecs population).- 5013 (top); 1912 (top-centre); 1512 (centre); 412 (bottom-centre);
2113 (bottom).
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Làmina III: Fenotip III (població de Gallecs).- 1113 (superior); 1212 (centre superior); 1612 (centre); 4913
(centre inferior); 4413 (inferior).
Plate III: Phenotype III (Gallecs population).- 1113 (top); 1212 (top-centre); 1612 (centre); 4913 (bottomcentre); 4413 (bottom).
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Làmina IV: Fenotip IV (població de Gallecs).- 1206 (superior); 1413 (centre superior); 3413 (centre); 1712
(centre inferior); 1812 (inferior).
Plate IV: Phenotype IV (Gallecs population).- 1206 (top); 1413 (top-centre); 3413 (centre); 1712 (bottomcentre); 1812 (bottom).
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Làmina V.- En aquesta plana s’observen 8 exemplars de S. s. salamandra de Budapest (Hongria), fotografiats
per Judit Vörös. En aquestes imatges s’aprecia la similitud de dissenys de la forma nominal (l’única present en
aquest país), amb els patrons de les salamandres catalanes estudiades. S’observa la presència de patrons de
tipus “terrestris” amb taques alineades longitudinalment en dues bandes, aquest és un disseny que en
diferents percentatges es presenta tant en poblacions de salamandres catalanes, com en la forma nominal, en
diferents països de l’est d’Europa on es troba (Bulgària, Polònia, Àustria, Romania, Ucraïna, etc. -EISELT, 1958;
FUHN, 1960; THORN, 1968; JUSZCZYK, 1974; THIESMEIER, 2004; PALUCH & PROFUS, 2004).
Plate V.- Depicted are 8 specimens of S. s. salamandra from Budapest (Hungary), photographed by Judit Vörös.
On these pictures it can be seen the similarity of design of the nominal form (the only subspecies present in this
country), with the studied Catalonian fire-salamander patterns. We observe “terrestris” type patterns with
longitudinal blotches displayed on two bands, this is a design shown in several percentages on either
Catalonian or the nominate form from several countries of east Europe (Bulgaria, Poland, Austria, Romania,
Ukraine, etc., see: EISELT, 1958; FUHN, 1960; THORN, 1968; JUSZCZYK, 1974; THIESMEIER, 2004; PALUCH &
PROFUS, 2004).
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Làmina VI.- Diversitat de patrons en salamandres de la població de Badalona (RIVERA et al., 1999). Per ordre
correlatiu, sexe i assignació al fenotip: ♂ fenotip I; ♀ (vermella) fenotip I; ♂ (vermell) fenotip I; ♂ fenotip I; ♂
fenotip II; ♀ fenotip III; ♀ fenotip III; ♀ fenotip III; ♀ fenotip IV; ♂ fenotip IV; ♂ fenotip IV; ♂ fenotip IV.
Plate VI.- Pattern diversity on Badalona’s fire-salamanders after RIVERA et al., (1999). In correlative order, sex,
& phenotype assignment: ♂-I; ♀ (red)-I; ♂ (red)-I; ♂-I; ♂-II; ♀-III; ♀-III; ♀-III; ♀-IV; ♂-IV; ♂-IV; ♂-IV.
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Làmina VII.- Diversitat de la població de Badalona (RIVERA et al, 1999) correlativament sexe -fenotip:
♀-I; ♂-I; ♂-I; ♀-I; ♂-II; ♀-II; ♀-III; ♀-III; ♀-IV; ♂-IV; ♀-IV; ♂-IV; ♂-IV; ♀-IV.
Plate VII.- Diversity on Badalona’s population after RIVERA et al, (1999). In correlative order sex -phenotype:
♀-I; ♂-I; ♂-I; ♀-I; ♂-II; ♀-II; ♀-III; ♀-III; ♀-IV; ♂-IV; ♀-IV; ♂-IV; ♂-IV; ♀-IV.
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Làmina VIII.- Entre els dissenys ventrals observats a les salamandres de Gallecs, trobem com en uns exemplars
predomina el color negre a la regió ventral, en especial a la zona abdominal, que pot presentar-se sense
taques grogues o amb algunes petites aïllades (fotografies superiors); mentre que altres exemplars presenten
la regió ventral amb abundants taques, en ocasions resulten ser petites taques groguenques o blanquinoses
(fotografies centrals) i en altres exemplars, les taques ventrals són grans i fins i tot la part groga pot ocupar la
major part de la regió ventral (fotografies inferiors). Per a les poblacions balcàniques de S. s. salamandra, no
tenim constància d’estudis concrets de patrons de coloració ventral, però JUSZCZYK (1974), presenta dibuixos
ventrals de 5 exemplars del sud de Polònia, on trobem, com en el cas de les salamandres catalanes, tant
exemplars amb predomini de les regions inferiors fosques, com altres amb abundància de taques ventrals.
PASMANS et al., (2011) presenten una sèrie de coloracions ventrals per a S. s. werneri del Peloponès i sudest de Grècia en les que s’aprecia una semblança amb els patrons trobats en les salamandres catalanes.
Plate VIII.- Among the ventral designs seen at Gallecs fire-salamanders, we find that in some animals black is
predominant over the venter, mainly over the abdomen, where it can display no yellow spots or few small
isolated ones (top pictures); meanwhile on other specimens there is abundant spotting, sometimes of small
size yellowish or whitish (central pictures); in other specimens ventral spotting is big & it can cover most of the
ventral region (bottom pictures). There seem not to be studies of the ventral coloration of Balkan S. s.
salamandra populations, but JUSZCZYK (1974) presented the ventral side of five specimens from southern
Poland, in which, as in the case of the Catalonian salamanders, it is found examples of tendency to dark
undersides as well as highly spotted ones. PASMANS et al., (2011) present a series of ventral colorations for
S. s. werneri of the Peloponnese & southeast Greece in which we can see similarities with the patterns found
on Catalonian salamanders.
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Làmina IX.- A la gorga, les salamandres de Gallecs presenten l’àrea de l’arc submaxil·lar inferior sencer de color
groc, tot i que a l’extrem anterior, solen tenir un petit punt negre. En algunes salamandres aquesta taca que
recorre el submaxil·lar, pot unir els dos extrems de banda a banda, amb una taca groga a la gorga, com un
collaret (com s’aprecia a les fotos de l’esquerra), o pot no existir aquesta unió (com s’aprecia a les fotos de la
dreta). A la gola també poden aparèixer algunes taques blanques, rosàcies o granat. Per la resta de les
poblacions de salamandres catalanes (excepte les de la Val d’Aran), els patrons observats són similars.
Plate IX.- On the throat, Gallecs’ fire-salamanders show a yellow lower submaxilary arch, although on the tip they
usually have a small black notch. On some animals this yellow arch is joined forming a gular band (as it can be
seen on the specimens of the left), or they can be not connected (as it can be seen on the specimens of the
right). On the throat it is also possible some white, pinkish or maroon specks (as seen on the centre). Similar
patterns are observed in other Catalonian populations (except the ones from Val d’Aran).

Imatge 1.- Exemplar de salamandra comuna (S. salamandra) de la població de Gallecs.
Picture 1.- Specimen of S. salamandra from Gallecs. Phenotype II
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Làmina X.- A Catalunya s’ha observat la presència de coloració granat en algunes salamandres, arribant-se en
algunes poblacions a presentar-la un 15% dels adults, solen ser taques petites i sovint sols perceptibles amb
una observació detallada. Les fotografies superiors són d’una mateixa femella de Gallecs (dreta, ampliació del
detall), amb tons granatosos a la regió golar. Les fotografies centrals, són d’una altra femella de Gallecs
(esquerra, detall del cap; foto del mig, detall abdominal; dreta, regió ventral) en la qual s’aprecia a la gola, i
especialment a l’abdomen, com a l’interior de taques grogues molt clares, quasi blanques (probablement per
manca local de pigments, per reducció de xantòfors) apareixen tons rosacis o granats. La fotografia inferior
esquerra és de la gola d’un mascle de Gallecs, amb coloració granat. La fotografia inferior dreta és de l’exemplar
de Badalona, amb algunes taques granats, a la base de les extremitats, paròtides i gola. Al Peloponès i sud-est
de Grècia, s’ha descrit S. s. werneri, caracteritzada per un patró similar a la forma nominal, però que pot
presentar aquestes taques de color granat. A Catalunya no hem observat el color granat en juvenils, pel que
creiem que apareix amb el creixement i que podria tractar-se d’una despigmentació localitzada.
Plate X.- On the Catalonian populations of S. salamandra, the maroon (claret/red wine) colouration is not usual
but in some populations we have found about 15% of adults with this trait, although they tend to be small spots
& sometimes only noticeable after close inspection. Top row corresponds to a female from Gallecs (right, closeup) with maroon on the throat. Central row corresponds to another female of Gallecs (left, head detail; centre,
belly aspect; right, ventral side) with maroon on the throat but specially on the abdomen, as well as inside of light
yellow to almost white spots (probably due to less presence of xanthophores). Bottom row; bottom left picture
shows the throat of a male from Gallecs that has maroon colouration; right bottom picture belongs to Badalona’s
specimen, for which we can see some maroon spots, especially on the of the limbs and parotids (also present on
the throat). S. s. werneri has been described in the south of Greece, having a pattern similar to the nominate
form but with these same maroon spots and more pointed nose. We have not seen maroon colour on juveniles,
thus we believe that it appears with the development and it could originate by local depigmentation.
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Imatge 2.- Exemplar de S. s. salamandra de Braşov (Romania) conservat al Natural History Museum of
London, amb fenotip III.
Picture 2.- S. s. salamandra voucher form Braşov (Romania) kept in the Natural History Museum of London.
Phenotype III.

Imatge 3.- S. s. salamandra de Valàquia, als Carpats romanesos, conservada al Natural History Museum of
London. Amb fenotip III.
Picture 3.- S. s. salamandra of Valaquia, Romanian Carpathians, kept in the Natural History Museum of
London. Phenotype III.

Imatge 4.- S. s. salamandra de Sinaia, Romania central. Conservada al Natural History Museum of London. Amb
fenotip II.
Picture 4.- S. s. salamandra of Sinaia, central Romania. Kept at the Natural History Museum of London.
Phenotype II.
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Imatge 5.- Exemplar de S. s. salamandra de Tesin (Suïssa). / S. s. salamandra from Tessin (Switzerland).

Imatge 6.- Tres exemplars de S. s. salamandra de Praga (República Txeca), conservats al Natural History
Museum of London. Amb fenotip IV, III i I successivament.
Picture 6.- Three vouchers of S. s. salamandra from Prague (Czech Republic) kept at the Natural History
Museum of London. With the following phenotypes from left to right IV, III & I.
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Imatges 7 (superior) 8 (centre) i 9 (inferior).- Quatre exemplars adults de S. s. salamandra dels Carpats
d’Ucraïna. Fotografia superior coincident amb fenotip II; fotografia central amb fenotip III i a la fotografia inferior
l’exemplar situat a la part superior és coincident amb el fenotip I i el de sota amb el III
Picture 7 (top) 8 (centre) and 9 (bottom).- Four adult specimens of S. s. salamandra from the Ukrainian
Carpathians. Top picture coincides with phenotype II; central picture coincides with phenotype III & on bottom
picture the specimen above coincides with phenotype I & the one below with III.
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Imatge 10.- S. s. salamandra de Bayern (Alemanya). Fenotip IV. Foto: Sergé Bogaerts.
Picture 10.- S. s. salamandra from Bayern (Germany), with phenotype IV. Photo by Sergé Bogaerts.

Imatge 11.- Dos exemplars de S. S. salamandra de Travnik (Bòsnia i Hercegovina) conservats al Natural History
Museum of London. Amb fenotip III.
Picture 11.- Specimens of S. s. salamandra from Travnik (Bosnia & Hercegovina) kept in the Natural History
Museum of London with phenotype III.
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Imatge 12.- Tres exemplars adults, dos mascles (dreta i esquerra) i una femella (centre) de S. s. terrestris
d’Holzmind (Alemanya). Amb fenotip I.
Picture 12.- Three adult specimens, two males (right & left) & a female (centre) of S. s. terrestris from Holzmind
(Germany). Phenotype I.

Imatge 13.- Dos exemplars de S. s. terrestris de Le Rheu, (Bretanya, França), amb dissenys dorsals habituals
en aquesta subespècie. Fenotip I (superior) i intermig entre fenotip I i Q (inferior). Fotografia de Juan Pablo
González de la Vega.
Picture 13.- Two adult specimens of S. s. terrestris from Le Rheu (Brittany, France) with the very frequent
phenotype for this subspecies. Phenotype I (top) and intermediate phenotype between I and Q (bottom). Picture
by Juan Pablo González de la Vega.
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Imatge 14.- Set exemplars de S. s. terrestris, de tres localitats. Per ordre d’esquerra a dreta, el primer és de
Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne, França), els dos següents d’Stadtoldendorf, Brunswick (Alemanya) i els
quatre de la dreta de Langenbruck (Basilea, Suïssa), conservats al Natural History Museum of London, on
s’observen sis salamandres amb fenotip I i una d’elles (la segona) clarament amb fenotip Q.
Picture 14.- Seven vouchers of S. s. terrestris. In order, first on the left from Gretz-Armainvilliers (Seine-etMarne, France), following two of Stadtoldendorf, Brunswik (Germany) & the fourth from the right of
Langenbruck (Basilea, Switzerland), kept at the Natural History Museum of London. Six salamanders with
phenotype I & one of them (the second), clearly with phenotype Q.

Imatge 15.- Dos exemplars de S. s. terrestris de la localitat de Kronberg im Taunus (Alemanya) que presenten
un disseny assimilable al fenotip I.
Picture 15.- Two specimens of S. s. terrestris from Kronberg im Taunus (Germany) which show a design
assignable to phenotype I.

66

Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 21: 37-74

Imatges 16 (superior esquerra), 17 (superior dreta) i 18 (inferior).- Fotografies de dorsals (16) i ventrals (17) de
dos exemplars de S. salamandra conservats a la col·lecció de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (Donostia,
Espanya) amb fenotip I: d’aquestes dues fotos, l’exemplar de la dreta és de la Val d’Aran (Catalunya), i el de
l’esquerra d’una població de S. s. terrestris a Carreze (França). A la fotografia (18) dorsals de dos exemplars de
S. s. fastuosa (per alguns autors S. s. fastuosa x S. s. terrestris) de Gerde (Bagnéres-de-Bigorre, Hautes
Pyrenees, França) conservats al Natural History Museum of London i que presenten fenotip Q.
Picture 16 (top left), 17 (top right) and 18 (below).- Dorsal (16) & ventral (17) view of two specimens of S.
salamandra kept at the collection of the Sociedad de Ciencias Aranzadi – Zientzi Elkartea (Donostia, Spain)
with phenotype I: in both pictures, the specimen of the right from Val d’Aran (Catalonia), and on the left S. s.
terrestris from Carreze (France). Picture 18, two specimens of S. s. fastuosa (some authors regard it as S. s.
fastuosa x S. s. terrestris) from Gerde (Bagneres de Bigorre, Hautes Pyrenees, France), kept at the Natural
History Museum of London with phenotype Q.
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Imatges 19 (superior) i 20 (inferior).- A la fotografia 19, quatre adults (amb fenotips I i Q). A la fotografia 20
altres quatre adults i un juvenil (quatre amb fenotip Q i una amb fenotip II), tots ells, morts atropellats a Garòs i
Arties (Val d’Aran). Aquestes dos fotografies, tot i l’estat del exemplars, mostren com els patrons dorsals de les
salamandres d’aquesta comarca (i probablement de poblacions veïnes) tenen tendència a presentar el disseny
de les taques grogues en dues bandes dorsals que poden ser senceres des del cap fins la cua, o trencades. És
un patró diferent al que trobem en les altres poblacions catalanes. El disseny llistat en dues bandes dors-laterals
continues des del cap fins la cua (fenotip Q), es presenta majoritàriament en poblacions de S. s. fastuosa
(inclosa la forma pirinenca S. s. bonnali, actualment sinonimitzada dins S. s. fastuosa) però també és present en
poblacions de S. s. terrestris (al nord dels Pirineus). En principi el patró de les salamandres de la Val d’Aran és
coincident amb els observats en poblacions del Pirineu central francès i del Pirineu d’Osca. Esperem que en
futurs anàlisi d’ADN nuclear es puguin incloure mostres de salamandres d’aquests sectors per poder determinar
amb claredat la seva adscripció subespecífica.
Picture 19 (top) and 20 (below).- Picture 19, four adults (with phenotypes I & Q). Picture 20, four adults and a
juvenile (four with phenotye Q and one with phenotype II), all of them road-killed at Garòs and Arties (Val d’Aran).
In spite of the poor condition of the specimens it can be seen that the dorsal pattern on that valley, (& probably
nearby populations), has a tendency to show two side stripes that can be continuous or broken running form
head to tail. We find here a different design to the one on other Catalonian populations, calling this continuous
bands pattern, phenotype “Q”. This striped pattern is the most common on populations of S. s. fastuosa
(including the Pyrenean form S. s. bonnali nowadays synonymized in S. s. fastuosa) but it is also present on
population of S. s. terrestris. At first glance the Val d’Aran’s pattern coincides with the observed one on
populations from the French Central Pyrenees and the Spanish Huesca’s Pyrenees. We hope that future nuclear
DNA analysis will include samples from these locations to be able to determine the sub-specific status.
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Mapa 1.- A la dreta mapa del nord de Catalunya i dels Pirineus (centrals i orientals), amb la localització
d’algunes poblacions de Salamandra salamandra que apareixen referenciades en el present treball: 1=
Barcelona, localitat tipus per la descripció de Salamandra salamandra hispanica Wolterstorff, 1937; 2=
Montseny, localitat de l’actual lectotipus de Salamandra salamandra hispanica Wolterstorff, 1937, assignat per
Eiselt, 1958; 3= Banys de Benasc, localitat d’un dels paratipus de Salamandra salamandra hispanica
Wolterstorff 1937, descartat per Eiselt (1958) per resultar-li més propera a S. s. fastuosa, però amb el cos més
robust; 4= Port d'Espagne: localitat tipus de Salamandra salamandra bonnali Wolterstorff, 1925; 5= Badalona,
localitat estudiada en RIVERA et al. 1999; 6= Gallecs, localitat estudiada en el present treball; 7= Val d'Aran,
veieu imatges 16, 17, 19 i 20; 8= Bagnéres-de-Bigorre, veieu imatge 18.
Map 1.- Map of North of Catalonia and the neighboring Pyrenees (central and eastern) showing the locations of
relevant populations of S. salamandra: 1= Barcelona, type locality of S. s. hispanica Wolterstoff, 1937; 2=
Montseny, lectotype locality of Salamandra salamandra hispanica Wolterstorff, 1937, assigned by Eiselt, 1958;
3= Banys de Benasc (= Baños de Benasque), locality of one of the original paratypes of Salamandra
salamandra hispanica Wolterstorff 1937, rejected by Eiselt (1958) for being closer to S. s. fastuosa, but more
robust built; 4= Port d’Espagne: type locality of Salamandra salamandra bonnali Wolterstorff, 1925; 5=
Badalona, locality studied in RIVERA et. al. 1999; 6= Gallecs, locality studied in this publication; 7= Val d’Aran,
see pictures 16, 17, 19 y 20; 8= Bagnéres-de-Bigorre, see picture 18.

Mapa 2.- Hipòtesi sobre una primera expansió, probablement plistocènica, de Salamandra salamandra, des de
l’àrea catalana (en color blau), fins el sector meridional de la península Balcànica.
Map 2. Hypothesis of the first, probably pleistocenic, range expansion of S. salamandra, from Catalonian refugia
(in blue) to the southern Balkan peninsula.
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Mapa 3.- Amb posterioritat a l’expansió exposada al mapa 2, i a conseqüència d’un o diversos períodes de fred
intens, s’hauria produït l’acantonament de les poblacions a refugis atemperats, probablement a Catalunya (en
blau) i al sud de Grècia (en verd). I en una millora climàtica, les salamandres tornarien a sortir de Catalunya, a
favor de les zones temperades de l’arc mediterràni del sud de França, fins Ligúria i amb la progressiva millora
tèrmica, podrien creuar d’oest a est, l’àrea prealpina italiana (possiblement ja en el Fini-glacial) i d’aquí per una
banda van creuar pel sector nord dels Alps Dinàrics a la conca del Danubi i ja en el Post-glacial Flandriense, es
van estendre per l’actual àrea de distribució de la forma nominal.
Map 3. After the range expansion proposed on map 2, one or several extreme cold periods could have produced
retreat to more temperate shelters, probably in Catalonia (blue) and in south of Greece (green). With a climatic
amelioration the fire-salamanders could have expanded eastwards again from its refugia through the temperate
‘mediterranean’ southern French arch to the Italian Liguria and with the progressive thermal improvement
across the Italian Prealps (perhaps in the Finiglacial) and from the Dinaric Alps to the Danube basin (perhaps on
the Flandrian postglacial stage) they expanded to the present distribution range of the nominotypic form.
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Mapa 4.- A finals del Tardi-glacial o ja en el Fini-glacial, s’haurien produït als dos extrems pirinencs les expansions, per una banda Salamandra salamandra fastuosa (en vermell), que des de refugis de l’àrea cantàbrica,
s’hauria dispersat per la zona atlàntica dels Pirineus occidentals (sense poder entrar més al nord, per ser les
Landes en aquest període una àrea poc apropiada per la dispersió d’aquesta espècie), i van arribar, amb
l’extensió del bosc, al peu del mateixos Pirineus centrals, a la vessant nord. Paral·lelament, des de refugis situats a l’àrea catalana, altres poblacions de Salamandra salamandra forma “hispanica” (en color blau),
s’haurien dispersat per les dues vessants dels Pirineus orientals, i van penetrar per l’Aude fins entrar al sector
més oriental de l’alta conca de la Garona. Probablement va poder ser a l’alta conca de la Garona, on van coincidir les dues expansions, de “fastuosa” i d’“hispanica” i on es va originar el que coneixem com Salamandra
salamandra terrestris (en verd), salamandres d’aquesta nova forma es van dispersar per la resta de la conca
de la Garona.
Map 4.- In the end of the Tardiglacial or even in the Finiglacial fire-salamanders would have expanded between
both sides of the Pyrenees. On one west side S. s. fastuosa (in red) would disperse from the Cantabric region to
the Atlantic side of the western Pyrenees (unable to migrate further north across the Landes which was an
unfavourable lowland region for the species at that time) continuing aided by the expansion of forest to the
foothills of the central north Pyrenees at the catchments of the Garonne. On the east side, stemming from
refugia in Catalonian area of S. s. ’hispanica’ (in blue) would have expanded across both north and south sides
of the eastern Pyrenees, getting via Aude to the eastern Garonne catchment. Probably in the Garonne
catchment took place the meeting of the both expanding forms ‘fastuosa’ and ‘hispanica’ to mix and form the
current S. s. terrestris (in green), this new form dispersed along the Garonne basin northwards.
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Mapa 5.- Amb l’extensió del bosc atlàntic (amb predomini de Fagus sylvatica i altres planifòlies), es va poder
dispersar el que es coneix com S. s. terrestris des del sud de França a la resta de l’actual àrea de dispersió que
actualment ocupa (color verd). En color vermell àrea pirinenca de S. s. fastuosa i en color blau S. salamandra
forma “hispanica”.
Map 5.- The expansion of the atlantic forest predominated by Fagus sylvatica (beech) and other deciduous trees
could have favored the expansion of the nowadays known as S. s. terrestris from south France to its actual
distribution (green). In red Pyrenean range of S. s. fastuosa and in blue range of S. salamandra ‘hispanica’.
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