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RESUM
S’ha estudiat la distribució i els dissenys de coloració dorsal en Salamandra salamandra fastuosa
Schreiber, 1912 en un àrea dels Pirineus centrals, que inclou des de la Val d’Aran (per l’est), fins les
valls de Roncal i Larraun (per l’oest).
La gran majoria de localitzacions de salamandra als Pirineus aragonesos no semblen allunyar-se gaire
de la capçalera de les valls, properes a la veïna vessant nord. A l’alt Pirineu de la província d’Osca la
forta elevació d’aquestes muntanyes, sembla un factor que pot haver dificultat la fluïdesa en el
bescanvi d’efectius poblacionals i fins tot evitat la colonització d’algunes valls, tant entre valls
col·laterals, com a la pròpia carena que separa el canvi de la vessant nord, amb la sud. En aquest
sentit, des de la vall de Bujaruelo, fins la vall de Cinqueta, el poblament de salamandres sembla, o
residual, o inexistent, donada la manca total de dades en algunes d’aquestes valls, o en les altres les
pràcticament anecdòtiques citacions existents (en el còmput global de citacions pirinenques).
En canvi a la vall de Benasc tornen a aparèixer poblacions. En aquest cas la colonització s’hauria pogut
produir des de la vessant nord, pel pas de Còth deth Hòro, que comunica la vall d’Artiga de Lin (Val
d’Aran), amb la vall de l’Essera (o vall de Benasc).
D’aquesta extensa àrea dels Pirineus, s’han recollit imatges de 394 exemplars diferents, dels quals
s’han pogut estudiat els dissenys dorsals de 375 salamandres adultes. A gairebé tota aquesta àrea
s’ha observat una clara tendència al disseny en bandes grogues i negres, però a la vall de Benasc,
s’han trobat, una més acusada propensió cap a la reducció de la coloració groga, sovint amb bandes
més estretes, molt reduïdes o transformades en taques dorsals. També a altres zones elevades dels
Pirineus centrals (Cauterets – Nèouvielle), s’ha constatat una certa tendència a l’enfosquiment dels
patrons (o el que es el mateix, la reducció de l’àrea pigmentada de groc), tot i que de manera menys
acusada.
Ocasionalment s’han observat exemplars de S. s. fastuosa amb petites taques de color vermell o
granat, a la base de les extremitats, a la cua, a les paròtides i al cap.
En aquesta aportació es cita per primer cop la presència de S. s. fastuosa en quatre quadrícules UTM
10x10 de la vessant meridional dels Pirineus centrals.
Per altra banda, a la col·lecció del Zoological Institute de Sant Petersburg (Rússia), s’ha localitzat un
exemplar de S. salamandra, conservat des de 1870 i etiquetat com a procedent de “Sierra Mellera
(Hispania sept.)”, i sobre el que es discuteix l’origen de procedència.

PARAULES CLAU: Salamandra salamandra fastuosa; biogeografia; patrons pigmentaris; fenotips.
ABSTRACT
Salamandra salamandra fastuosa Schreiber, 1912, in the central Pyrenees. Distribution and dorsal

design patterns
We studied the colour pattern and distribution of Salamandra salamandra fastuosa Schreiber, 1912 in
the central Pyrenees from the Val d'Aran (east side) to the valleys of Roncal & Larraun (west side).
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In the Aragon Pyrenees, the distribution of S. s. fastuosa does not appear to extend far from the valley
headwaters close to the north face, being mostly absent in the outer/peripheral and pre-Pyrenean
mountains.
In the higher areas of the central Huesca Pyrenees, either on the top headwaters of parallel valleys or
on the highest peaks that divides the north and south slopes, altitude seems to be a limiting factor to
animal exchange, even preventing local colonisation in some valleys. As a result, from the Bujaruelo
valley to the Cinqueta valley, and in view of the total lack of records for some of these valleys, the
salamanders seem to be absent or negligible. However in other valleys, the existing records are almost
anecdotal (in comparison with the overall records we registered in the Pyrenees). Despite this, in the
Benasque valley, population appears again, which may have been colonised from the north side via the
pass of Còth deth Hòro that connects the Valley of Artiga de Lin (Val de Aran) with the mentioned Valley
of Benasque.
We have gathered 394 images of different specimens from this wide area of the central Pyrenees, of
which 375 animals were adults.
In most of the studied area, we have observed a strong tendency to display the typical black and yellow
stripes, but in the Valley of Benasque, we have found a strong tendency towards the reduction of the
yellow, with thinner stripes or even turned into a pattern of duplex dorsal spots. In other high altitude
zones of the central Pyrenees (Cauterets - Néouvielle) we have also noted this tendency.
Occasionally we have also observed red or claret colouration in S. s. fastuosa specimens, usually in the
base of the limbs, tail, parotoids and head.
We record, for the first time, the presence of the fire salamander in five new U.T.M. 10x10 Km grids on
the southern face of the central Pyrenees.
Additionally, we have tracked a specimen of S. salamandra, kept in the collection of the Zoological
institute of Saint Petersburg since 1870, labelled as being from “Sierra Mellera (Hispania sept.)”, and
we discuss its origin.

KEY WORDS: Salamandra salamandra fastuosa; biogeography; pigmentary patterns; phenotypes.
RESUMEN
Salamandra salamandra fastuosa Schreiber, 1912, en los Pirineos centrales. Distribución y patrones

de diseño dorsal
Se ha estudiado la distribución y los diseños de coloración dorsal de Salamandra salamandra fastuosa
Schreiber, 1912 en los Pirineos centrales, desde la Val d'Aran (por el este), hasta los valles de Roncal y
Larraun (por el oeste).
En el Pirineo aragonés las localizaciones de salamandra no parecen alejarse mucho de las cabeceras
de los valles cercanos a la vecina vertiente norte. En las zonas de mayor altitud del Pirineo central
oscense, tanto entre cabeceras de valles colaterales, como en la cresta que separa el cambio de la
vertiente norte con la sur, las altas cotas de elevación de estas montañas, habrían dificultado el flujo
interpoblacional e incluso evitado la colonización de algunos valles. En este sentido desde el valle de
Bujaruelo, hasta el valle de Cinqueta, la presencia de salamandras parece residual o inexistente, con
falta total de datos para algunos de estos valles, mientras que para otros, las citas existentes resultan
casi anecdóticas (en el computo global de observaciones recopiladas).
En cambio, en el valle de Benasque vuelven a aparecer poblaciones, en este caso la colonización se
habría podido producir desde la vertiente norte, por el paso de Còth deth Hòro, que comunica el valle
de Artiga de Lin (valle de Aran), con el valle de Benasque.
De esta extensa área de los Pirineos centrales, se han recogido imágenes de 394 ejemplares de los
que se han podido estudiar los diseños dorsales de 375 salamandras adultas.
En casi toda el área de distribución estudiada, se ha observado una clara tendencia a presentar la
coloración en bandas amarillas y negras, pero en el valle de Benasque, se ha encontrado, una más
acusada tendencia hacia la reducción de la coloración amarilla, presentando a menudo bandas más
estrechas, muy reducidas o transformadas en manchas dorsales. También en otras zonas elevadas de
los Pirineos centrales (Cauterets – Néouvielle por ejemplo), aunque de forma menos acusada, se ha
constatado una cierta tendencia a la reducción del área pigmentada de amarillo.
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Ocasionalmente se han observado ejemplares de S. s. fastuosa con pequeñas manchas de color rojo o
granate, en la base de las extremidades, en la cola, en las parótidas y en la cabeza.
Se aportan nuevas citas de S. s. fastuosa en cuatro cuadriculas UTM 10x10 de la vertiente meridional
de los Pirineos centrales.
Por otro lado, en la colección del Instituto Zoológico de San Petersburgo, se ha localizado un ejemplar
de S. salamandra, conservado desde 1870, y etiquetado como procedente de “Sierra Mellera
(Hispania sept.)”, sobre el que se discute la ubicación de la localidad.

PALABRAS CLAVE: Palabras clave Salamandra salamandra fastuosa; biogeografía; patrones
pigmentarios; fenotipos.

INTRODUCCIÓ
Salamandra salamandra fastuosa Schreiber,
1912, es distribueix pel cantàbric oriental, des
de l’est de Picos de Europa, fins els Pirineus
centrals (RIVERA, 1998; RIVERA et al., 2011;
MASÓ & PIJOAN, 2011).
Als Pirineus, en ocasions pot arribar a ser
complicat diferenciar poblacions de S. s.
fastuosa, de poblacions de S. s. terrestris. En
aquest sentit GASSER (1975), determina amb
anàlisis de proteïnes sèriques, els límits
distribucionals de les dues subespècies. Segons
GASSER (1975) i VAUCHER (1991), S. s. fastuosa
arribaria per l’est fins a la Val d’Aran (vessant
septentrional) i la Vall de Benasc (vessant
meridional). Aquests autors descriuen amb detall
els límits septentrionals (a França) de S. s.
fastuosa, situant-lo des del Cantàbric fins la Val
d’Aran, entre les localitats de Baiona, Lourdes,
Bagnères-de-Bigorre i Lannemezan, al nord de
les quals es trobaria S. s. terrestris (veure fig. 1).
A Mauvezin, a només 10 km al nord de
Bagnères-de-Bigorre, s’ha localitzat una població
fenotípicament hibrida entre S. s. fastuosa i S. s.
terrestris. Per l’est, les poblacions occidentals
del Pirineu de l’Arieja, ja resulten S. s. terrestris
(GASSER, 1975).

Salamandra salamandra fastuosa presenta dues
bandes longitudinals al dors, que poden
presentar contorns lineals ben definits o
contorns irregulars. Les bandes poden estar
interrompudes en alguns punts, o poden ser
llargues, i on el color groc pot ocupar quasi tot el
dors (llevat de la línia vertebral). O pot trobar-se
la tendència inversa, amb dues línees grogues
molt estretes, i fins i tot en ocasions es poden
trobar exemplars amb tan sols algunes taquetes
grogues dorsals en els sectors dorsolaterals. En
concret
aquests
dissenys
apareixen
especialment a la població de la vall de Benasc,
tot i això, segons GASSER (1975), aquesta
població també s’integra manifestament dins el
grup “fastuosa”.
VAUCHER (1991), estudia els dissenys
pigmentaris en 322 salamandres dels HautesPyrénées (França) i les separa en 7 tipus
diferents de patrons. Els tipus bilineals, amb dos
bandes contínues, ben diferenciades i separades
(tipus B i C), representen amb el 96% els
dissenys més habituals en les localitats
estudiades dels Pirineus centrals francesos.

DELIMITACIÓ DE L’ESTUDI I MATERIALS
Per aquest estudi s’ha delimitat un àrea dels
Pirineus centrals que es localitza per l’oest des
de les valls de Roncal (Navarra) i Larraun
(Pyrénées-Atlantiques, Aquitània), i fins l’est a la
Val d’Aran (Lleida, Catalunya) i la vall de Benasc
(Osca, Aragó), i septentrionalment fins el límit on
segons GASSER (1975) és presenta S. s.
fastuosa, entre les poblacions de Lourdes,
Bagnères-de-Bigorre i Lannemezan, mentre que
la limitació meridional inclou l’àrea Pirinenca
entre les valls anteriorment esmentades. En
aquesta vessant la presència de S. s. fastuosa es

concentra principalment a sectors de capçalera
de les valls (o d’algunes valls) i alhora la seva
distribució resulta menys coneguda que a la
vessant septentrional (veure figura 1).
D’aquesta extensa àrea s’han recollit imatges de
salamandres preses pels propis autors, tant al
medi natural de l’àrea estudiada, com
d’exemplars de col·leccions de diferents museus
i institucions que s’han visitat (Museu de
Zoologia de Barcelona; Museu de Ciències
Naturals de Granollers; Sociedad de Ciencias
Aranzadi; The Natural History Museum of London;
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Parellada in LLORENTE et al, 1995; AMAT et al,
2011; Lluís Soler i Llordés in MASÓ & PIJOAN,
2011; X. Parellada in GOSÀLBEZ 1987; GASSER,
1975; PALAUS, 1999; GARCÍA-PARÍS, 1985;
THIESMEIER, 2004; NÖLLER & NÖLLER, 1995;
EISELT, 1958; VAUCHER, 1991; FREYTAG,
1955), així com un nombre molt important de
fotografies recollides d’internet amb detallada
concreció de localització.

Estación Biológica de Doñana; Instituto Pirenaico
de Ecologia). També s'han fet servir fotografies
cedides per altres autors (David Gómez, Daniel
Fernández, Oscar Arribas, María Teixidó, Juan
Pablo González de la Vega, Rafael Vázquez, Raúl
León, Budi Rebollo, Xavier Palaus, Rafael Fonoll,
Eduard Filella, Àlex Filella, Jesús Martín, César J.
Pollo, Gabriel Martínez del Mármol Marín,
Francisco Jerez-Legaz i Mar Figueras), o
d’imatges publicades prèviament (Xavier

Figura 1.- En aquest mapa de l’àrea dels Pirineus, s’observa en ratllat vermell la distribució de Salamandra
salamandra fastuosa; en ratllat blau la distribució de S. s. terrestris, i en ratllat groc de S. s. hispanica (amb els
límits encara no ben concretats d’un àrea als Pirineus orientals de solapament d’aquestes dues darreres
subespècies). Els Pirineus centrals (dins de la distribució de S. s. fastuosa) han estat subdividits en diferents
sectors (al mapa assenyalats amb els números de l’1 al 8).
Veure proposta de dispersió d’aquestes subespècies a DONAIRE et al., 2014.
Figure 1.- Pyrenean map depicting the distribution of Salamandra salamandra fastuosa (red stripes); the
distribution of S. s. terrestris (blue stripes) and S. s. hispanica (yellow stripes -note the as yet unclear limits of
the overlapping area for those latter subspecies). The central Pyrenees (containing S. s. fastuosa) has been
divided in sections with numbers from 1 to 8.
See proposal of dispersion of these subspecies in DONAIRE et al., 2014.

DADES DE LOCALITZACIÓ
En total s’han aconseguit imatges de 394
exemplars diferents de Salamandra salamandra
fastuosa de l’àrea d’estudi dels Pirineus centrals
(la major part d’adults i també alguns subadults).
D’aquestes s’ha pogut determinat en 352 casos
la localització en 63 quadrícules U.T.M. 10x10
(veure figura 3). Comparades les bases de dades
de la Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) i de
l’Asociación Herpetologica Española (AHE),
constatem que en la present aportació es cita
per primer cop la presència de S. salamandra en
quatre quadrícules UTM 10x10 de la vessant

meridional dels Pirineus: 30T XN73; 30T XN92;
30T YN23 i 31T CH01 (veure requadres grocs a
la figura 3).
També a part, s’han recollit altres 21
localitzacions de presència de larves d’aquesta
espècie en les següents 11 quadrícules: 30T
XN73; 30T XN75; 30T YN14; 30T YN03; 31T
BH76; 31T BH65; 31T BH66; 31T BH 67; 31T
CH02; 31T CH22 i 31T CH33 (veure requadres
blaus a la figura 3).
Pel que fa a la distribució, a Catalunya (Val
d’Aran) ha estat localitzada aquesta espècie en
40
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totes les quadrícules en les que prèviament
estava citada, menys en una: 31T CH13, sens
dubte per falta de prospecció en aquesta
quadrícula.

diversos herpetòlegs que han prospectat
activament la zona, ells tampoc han observat
l’espècie ni a Ordesa, ni entre les valls de
Bujaruelo i Cinqueta.
Sobre la presència de salamandra a l’àmbit del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la
biòloga d’aquest parc, la senyora Elena
Villagrasa Ferrer, ens ha indicat que
personalment no ha observat mai aquesta
espècie en aquest espai, i a requeriment dels
autors del present treball, la biòloga del parc va
fer enquestes a diferents agents, amb resultats
negatius, menys en un cas, on l’APN David
Negredo, deia haver observat en una ocasió un
exemplar sota una pedra, a la primavera de l’any
2000 a l’entorn de la Pradera d’Ordesa. A part
d’aquesta observació (i de les cites històriques),
no s’ha trobat cap població de salamandra en els
treballs o memòries fetes al Parc, on des del
2007 s’estan fent seguiments periòdics en
col·lació amb les poblacions de Rana pyrenaica i
en les que no han aparegut ni larves ni adults de
salamandra.
L’evidència de l’exemplar conservat a la
col·lecció de l’E.B.D., ens faria considerar com a
vàlides les citacions en aquesta vall, però el fet
de ser aquest Parc, un espai molt prospectat i
amb resultats negatius per a aquesta espècie,
ens provoca una certa precaució sospitosa sobre
la presència de l’espècie dins d’aquest espai, i
molt especialment en les quadrícules BH52 i
BH62, per falta de confirmació.

Al nord-est de Navarra (vall de Roncal) no ha
estat localitzada en dues quadrícules en les que
prèviament havia estat citada: 30T XN62 i 30T
XN64, creiem com en el cas anterior, per falta de
prospecció.
Pel que fa al Pirineu d’Osca, han estat 3 les
quadrícules on anteriorment havia estat citada i
no l’hem localitzat (o trobat fotografies o
exemplars conservats), en el cas de 30T XN93,
com en els casos precedents, molt probablement
per manca de prospecció.
Els altres dos casos corresponen a citacions de
quadrícules localitzades a l’àrea del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Osca). En
aquest Parc, inicialment va ser citada a la vall
d’Ordesa per PALAU (1974), i d’on s’ha verificat
la conservació d’un exemplar etiquetat com
procedent d’Ordesa a l’Estación Biológica de
Doñana (E.B.D.), capturat per M. Latorre a l’estiu
de 1983 (veure fotografia 6). Mentre que no s’ha
pogut verificar noves observacions per a la
quadrícula citada per FALCÓ & CLAVEL (1987)
31T BH52, ni a la citada al Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido 30T BH62 (sense més
especificacions) per l’AHE a l’any 1993.
Les nostres prospeccions per aquestes tres
quadrícules del Parc, no han aportat cap rastre
de presència d’aquesta espècie, i consultats

Figura 2.- Esquematització de la subdivisió per sectors, esmentats a la Figura 1. En color gris les valls
pirinenques de la vessant sud, on no hem pogut verificar la presència de salamandra, des de la vall de
Bujaruelo, fins la vall de Cinqueta (excepte, potser la vall d’Ordesa), així com tampoc a les valls de l’extrem
oriental de la província d’Osca, la vall de Castanesa i el sector aragonès de la vall de la Noguera-Ribagorçana.
Els petits requadres son localitzacions aïllades. La línia vermella separa les vessants nord/sud.
Figure 2.- Diagram of the sectors mentioned in Figure 1. In grey the south drainage valleys where presence of
salamander is unconfirmed, from Bujaruelo valley until Cinqueta valley (except Ordesa), nor in the eastern most
valleys of the Huesca province such as valley of Castanesa and the Aragonian side of the valley of NogueraRibagorzana. The small squares are isolated localities. The red line divides the north and south slopes.
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Figura 3.- Localització en quadricules UTM (10x10), de 352 exemplars fotografiats de S. s. fastuosa, entre la Val
d’Aran (per l’est) i les valls de Roncal i Larraun (per l’oest). Els números dins cada quadricula signifiquen el
nombre de localitzacions. Els requadres en blau representen les quadricules on s’ha detectat reproducció
larvària. Els requadres en groc representen quadricules que en aquesta aportació, son citades per primer cop.
Els cuadrets vermells representen quadricules on segons les bases de dades de l’A.H.E. i la S.C.H., havia estat
citada anteriorment aquesta espècie, però que no ha estat possible la seva localització. Els cuadrets verds
representen la zona potencial d’ocupació d’aquesta subespècie als Pirineus centrals de França.
Figure 3.- UTM (10x10 Km square grid) localisation of 352 depicted specimens of S. s. fastuosa found between
Val d’Aran (to the east) and Roncal & Larraun valleys (to the west).
Numbers inside the square grids indicate the number of observations. Blue squares indicate presence of larvae.
Yellow squares indicate new records for the species. Red squares indicate presence based on other databases
(A.H.E. and S.C.H.) but not confirmed by us. Green squares indicate the potential distribution of the subspecies
in the French central Pyrenees.

CONCLUSIONS BIOGEOGRÀFIQUES
Al vessant septentrional dels Pirineus centrals S.
s. fastuosa ocupa tot el massís fins a zones
baixes, trobant-se fins a uns 500 msnm.
Contràriament, al vessant meridional no sembla
allunyar-se gaire de les capçaleres de les valls,
estant absent de les serres exteriors i
prepirinenques aragoneses, segons les cites
conegudes.
Els dos casos registrats a la quadrícula 30T
YN01 resulten excepcionals, perquè totes les
nostres localitzacions al vessant meridional de
l’àrea estudiada dels Pirineus centrals, es troben
a la capçalera de les valls. En aquesta quadrícula
les dues cites existents es localitzen a Jaca (les
observacions resulten bastant antigues: anys
1969 per F. Ferrer i 13/5/1970 IPE - veieu

fotografia 3) i es troben uns quilòmetres
desplaçades meridionalment respecte al conjunt
de dades conegudes, i en un marcat sector
mediterrani. Podria tractar-se d’una localitat
aïllada, pot ser el producte d’una colonització
torrent avall, o pot ser un reducte, testimoni
d’una pretèrita dispersió més àmplia, i de la que
s’hauria de verificar la supervivència actual.
Si tenim en consideració els següents factors:
que aquesta subespècie sembla que ha pogut
tenir un refugi glacial cantàbric; l’orografia del
terreny càntabre-pirinenc on es distribueix; i el
marcat caràcter forestal de l’espècie, semblaria
versemblant que l’expansió postglacial hagi estat
afavorida per la mateixa expansió dels boscos
planifolis atlàntics (DONAIRE et al., 2014), i que
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aquesta subespècie hauria colonitzat els
Pirineus d’oest a est (des dels Pirineus atlàntics,
als centrals). I que aquesta colonització en un
principi sembla haver trobat condicions més
favorables en les parts baixes pirinenques de la
vessant nord, i des d’aquests sectors i amb la
progressiva millora climàtica hauria remuntat les
valls.
A la vessant sud, els sectors de muntanya tenen
una major influència mediterrània, però les
capçaleres de les valls més occidentals encara
mantenen un important grau d’influència
atlàntica, en el cas d’aquestes poblacions de
salamandres, tant haurien pogut accedir per les
valls paral·lels d’oest a est, com entrar a la
vessant sud desbordant la carena des de la
vessant nord, ja que l’alçada dels Pirineus
occidentals, permet una permeabilitat entre les
dues vessants.
En canvi en la zona central del Pirineu d’Osca,
tant l’accés entre valls col·laterals (per les
capçaleres), com per la carena de separació de
les vessants nord/sud, semblen tenir alçades
prou elevades com per a dificultar a aquesta
espècie la colonització de la vessant meridional
del Pirineu central. D’aquesta manera tenint en
consideració el fluix de colonització, aquesta
espècie podria no haver pogut accedir a les valls
situades entre Bujaruelo i Cinqueta, però
l’acceptació d’aquesta tesi, podria passar per
considerar errònies les citacions aïllades al
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. En
aquest sentit s’ha de considerar que aquest Parc
és un àrea bastant prospectada i que les
observacions
resulten
anecdòtiques,
i
especialment els casos verificables. De
presentar-se l’espècie hauria de ser en molt
baixes densitats, en un hàbitat apropiat (aspecte
que no hem observat en altres poblacions
pirinenques de característiques similars).
No s’han observat salamandres a la vall de
Bujaruelo (bastant prospectada), localitzada
entre Alto Tena a l’oest (amb presència de
salamandres) i la vall d’Ordesa a l’est. Amb les
poques dades conegudes, podríem pensar en un
aïllament poblacional a la vall d’Ordesa. Per
explicar la presència en aquest Parc, una opció
seria l’arribada per la vall de Bujaruelo i la
posterior desaparició de Bujaruelo, quedant
aïllada a Ordesa. O també per l’arribada també
des de l’Oest, però per cotes més baixes, en
aquest sentit, si considerem la finalització del
Würn/ començament del Pre-boreal, com període
d’expansió de “fastuosa” a l’àrea càntabre-

pirinenca, en coincidència amb aquest període
es conegut que va iniciar-se un enorme
creixement dels pol·lens arboris que testifiquen
una ràpida recuperació del bosc, el que
afavoriria l’expansió de S. s. fastuosa. Tant el
Pre-boreal con l’Atlàntic, van ser períodes humits
que van afavorir l’extensió del bosc a l’Europa
atlàntica. Amb aquest esquema, no descartem
que en algun d’aquests moments la distribució
de “fastuosa” en algunes valls de la vessant
meridional dels Pirineus, hagi pogut arribar
temporalment a ocupar un àrea més extensa
que en l’actualitat (pot ser localment). I podria
haver arribat fins a Jaca per la vall del riu Aragón
(com donarien testimoni dades antigues en
aquesta localitat), i com hipòtesi, paral·lelament
per la vall del Gállego fins a Biescas, barranc de
Sía i port de Cotefablo a la conca de l’Ara i a la
vall d’Ordesa. Per assumir aquesta hipòtesi,
s’hauria d’acceptar una regressió relativament
recent, en almenys les valls meridionals del
sector central del Pirineu d’Osca.
Al sector oriental del Pirineu d’Osca trobem
aïlladament a la vall de Benasc poblacions
d’aquesta espècie, resultant relativament
abundant al nord de la localitat de Benasc i
present almenys fins a Lliri (Castilló de Sos). En
aquesta vall hem localitzat salamandres no molt
allunyades de la carena, prop del límit forestal,
que està per sobre dels 2000 msnm. A tocar del
Còth deth Hòro (o del Toro) 2236 msnm es troba
l’estany del mateix nom. Aquest coll seria la via
de comunicació natural entre la vall de l’Artiga de
Lin (Val d’Aran) i la vall de l’Essera (vall de
Benasc), i aquest sembla el possible pas per on
poblacions de salamandra de la Val d’Aran, van
poder accedir a la vall de Benasc. Sobre els
2030 msnm es troben els Aigualluts, on s’han
introduït peixos, el que sembla que pot resultar
un impediment per a la reproducció de les
salamandres (aquí hem trobat larves en algunes
tolles, on no tenien accés els peixos) i d’altres
amfibis. Sobre la presència de S. s. fastuosa a
zones d’alçada als Pirineus, VAUCHER (1991)
l’assenyala a la reserva de Nèouvielle fins a
2350m., però l’observació màxima per als
Pirineus es localitza prop de Vàretja (Barèges)
també a Néouvielle, Hautes-Pyrénées, a 2465 m.
(D. Labat et S. Danflous, in POTTIER, 2008).
Més a l’est de la conca alta de l’Essera (o vall de
Benasc), no tenim constància de presència de
salamandres a les valls de l’extrem oriental de la
província d’Osca: la vall de Castanesa i el sector
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aragonès de la vall de la Noguera-Ribagorçana o
vall de Barravés.

localment del sostre habitat per les salamandres
en algunes valls, el que podria afavorir que
aquesta espècie pugui colonitzar nous espais,
trobant nous accessos per accedir a algunes
valls de la vessant meridional on fins ara no es
troba present.

No es pot descartar que en l’actual context de
canvi climàtic, que ha comportat una elevació de
les temperatures en les darreres dècades,
comporti la elevació de la cota del límit del bosc i

DIVISIÓ EN SECTORS GEOGRÀFICS
Per comprovar si existeixen diferències en els
patrons de les salamandres segons la
localització geogràfica, s’ha dividit l’àrea
estudiada dels Pirineus en 8 sectors (veure
figures 1 i 2):
- Sector 1, està situat a la regió d’Aquitània, al
sud-est del departament de Pyrénées-Atlantiques
i inclou les valls d’Aspe, d’Ossau, de SainteEngrâce i de Larraun.
- Sector 2, es localitza al nord-est de Navarra
(vall de Roncal) i al nord-oest d’Osca (valls
d’Ansó i d’Hecho).
- Sector 3, al nord de la província d’Osca, entre
les valls d’Estarrón, Canfranc i Tena. Inclou
també dues possibles poblacions aïllades,
d’estat incert a Jaca i a la vall d’Ordesa.
- Sector 4 (sector de Bigorre), és a la regió de
Midi-Pyrénées, a la zona pirinenca del
departament d’Hautes-Pyrénées, limitant al nord
per les localitats de Lourdes, Bagnères-de-

Bigorre i Lannemezan, a l’est i l’oest pels límits
del mateix departament, i pel sud amb els límits
del sector 5.
- Sector 5 (sector de Cauterets - Néouvielle), es
localitza a la regió de Midi-Pyrénées, a la zona
pirinenca del departament d’Hautes-Pyrénées,
limitant al sud amb la frontera espanyola, a l’est i
l’oest pels mateixos límits del departament i al
nord limita amb el sector 4, on d’oest a est, per
la vall de Gave d’Azun fins Argelès-Gazost, des
d’on limita per la Gave du Pau (o de Lavedan)
fins a Luz Saint-Sauveur, i pel riu Le Bastan fins
al col du Tourmalet, i per la vallée de Gripp fins la
Sécoube i Arreau.
- Sector 6 (sector de Luchon), es localitza a la
regió de Midi-Pyrénées, a la zona pirinenca del
departament d’Haute-Garonne.
- Sector 7, Val d’Aran (Lleida, Catalunya).
- Sector 8, Vall de Benasc (Osca, Aragó).

DIVERSITAT DE PATRONS
paròtides fins la cua, i són prou amples com per
mantenir un equilibri entre els colors groc i el
negre, en el que no hi ha un clar predomini per
part de cap dels dos.
- Patró 3. Bàsicament molt similar a l’anterior
patró (número 2), però amb les bandes dorsals
trencades en algun punt.
- Patró 4. Aquest patró presenta moltes
irregularitats en els contorns en les bandes (o
taques), fins poder considerar-se com a quasi
jaspiat. VAUCHER (1991) el defineix com disseny
zebrat.
- Patró 5. Presenta les dues bandes dorsals més
estretes que el patró número 2 (i no tant com el
patró número 8), i encara que predomina el color
negre sobre el groc, el seu aspecte encara
s’assimila al d’un disseny típic de bandes
llistades dorsals.
- Patró 6. Les bandes dorsals no son continues,
sinó que presenten ruptures que conformen una
sèrie de taques dorsals alineades en bandes,
essent un dels dissenys més comuns per a la
subespècie “terrestris”.

Encara que cada exemplar de salamandra
presenta un disseny de taques únic, aquests
dissenys es poden agrupar en tipus de patrons,
tal i com ja han fet altres autors per a diverses
poblacions de Salamandra salamandra, com:
PALUCH & PROFUS (2004), GEILER (1974),
GEISSLER (1982), KLEWEN (1985), BAS (1984),
RIVERA i SIMÓN (1999) o DONAIRE et al., (2014).
Són pocs els estudis d’aquest tipus per a
poblacions pirinenques de S. s. fastuosa, en
aquest sentit cal destacar el treball de VAUCHER
(1991) amb salamandres dels Hautes-Pyrénées.
Per al present treball s’han estudiat els dissenys
dorsals de 375 exemplars adults de S.
salamandra fastuosa dels Pirineus centrals,
dividint en deu tipus diferents de patrons (veure
figura 4):
- Patró 1. Les dues bandes longitudinals del dors
estan força eixamplades, arribant fins i tot a
predominar el color groc sobre el negre.
- Patró 2. Les dues bandes longitudinals del dors
no estan trencades, essent contínues des de les
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reducció de la coloració groga, on les bandes
dorsals estan conformades per una sèrie de
petites taquetes grogues.
- Patró 10. Les bandes dorsals solen estar
trencades, poden presentar irregularitats en els
contorns de les bandes, i aparèixer taques en els
laterals del cos que poden tenir una tendència a
entrar en contacte amb la sèrie de taques
dorsolaterals.

- Patró 7. Les bandes dorsals estan conformades
per una sèrie contínua de taques petites
(d’aspecte quasi quadrangular), més o menys
similars, i que poden recordar un pas de
vianants.
- Patró 8. Predomini de coloració negra sobre
groga, on les bandes dorsals amb tendència a
ser contínues, es troben molt estretes i reduïdes.
- Patró 9. Similar al patró anterior (número 8),
però més extremat, amb una més marcada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figura 4.- Diversitat de patrons observada per a les poblacions de Salamandra salamandra fastuosa dels
Pirineus centrals. En aquest treball s’han pogut diferenciar 10 tipus de patrons de disseny dorsal, amb 375
exemplars adults examinats.
Separats els patrons en dos grups: Grup A (patrons de l’1 al 5) salamandres amb clara tendència a presentar la
coloració en bandes grogues i negres. Grup B (patrons del 6 al 10), salamandres amb una reducció de la
coloració groga i tendència a presentar bandes molt reduïdes o transformades en taques dorsals.
Figure 4.- Pattern variability of central Pyrenees S. s. fastuosa populations.
We have been able to differentiate 10 dorsal pattern types among 375 adult animals examined which can be
grouped in two clusters:
Group A (patterns 1 to 5) with salamanders with a clear tendency to show black & yellow bands.
Group B (patterns 6 to 10) with salamanders with a reduction in the yellow stripes or stripes broken into spots.
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PRESÈNCIA DELS DIFERENTS PATRONS SEGONS EL SECTORS GEOGRÀFICS
Tot seguit detallem els percentatges de cada un
dels 10 tipus de patrons de disseny dorsal,
observats en cada un dels 8 sectors, en que s’ha
dividit els Pirineus centrals objecte d’aquest
estudi. També es dóna el percentatge en cada
un dels sectors, agrupant els patrons en dos
grups, un de l’1-5 i l’altre del 6-10, quedant
d’aquesta manera:
Un grup de patrons de l’1 al 5, amb bandes
llistades o bàsicament llistades (poden estar
trencades, però l’aparença es llistada) i
s’inclouen també els dissenys amb important
Patrons
1
2
3
4
5
Grup 1/5
6
7
8
9
10
Grup 6/10

Sector 1
03,22
51,61
06,45
06,45
25,80
93,54
3,22
--3,22
-06,45

Sector 2
04,76
54,76
07,14
-11,90
78,57
04,76
-09,52
-07,14
21,42

Sector 3
04,16
27,08
08,33
04,16
20,83
64,58
12,50
-20,83
02,08
-35,41

coloració groga, generalment similar a la negra i
ocasionalment superior.
L’altre agrupació de patrons inclou del 6 al 10, i
són patrons en els que s’ha reduït la pigmentació
groga respecte a la negra, amb dissenys que
poden haver reduït en extrem les bandes dorsals
i que fins i tot aquestes s’han pogut trencar
reduint-se encara més la coloració groga, donant
un disseny a taques, que ocasionalment poden
ser molt petites.

Sector 4
12,00
46,66
16,00
08,00
09,33
92,00
04,00
01,33
02,66
--08,00

Sector 5
05,00
27,50
05,00
05,00
10,00
52,50
10,00
02,50
12,50
10,00
12,50
47,50

Sector 6
-36,36
13,63
13,63
04,54
68,18
22,72
--09,09
-31,81

Sector 7
-20,83
33,33
-06,25
60,41
25,00
04,16
04,16
06,25
-39,58

Sector 8
-2,89
20,28
02,89
15,94
42,02
18,84
05,79
10,14
14,49
08,69
57,97

Taula 1.- Percentatge de cada patró i grups de patrons, obtinguts per a cadascun dels sectors pirinencs
estudiats. Verticalment es mostren els diferents patrons (veure figura 4) i grups de patrons de l’ 1/5 i del 6/10.
Horitzontalment, els sectors pirinencs (veure figures 1 i 2). El número d’exemplars adults examinats segons
sectors ha estat: Sector 1, 31; Sector 2, 42; Sector 3, 48; Sector 4, 75; Sector 5, 40; Sector 6, 22; Sector 7, 48
i Sector 8, 69 exemplars.
Table 1.- Percentage of each dorsal colour pattern in each studied Pyrenean sector. Number of adults
specimens studied by sectors: Sector 1 (31); sector 2 (42); sector 3 (48); sector 4 (75); sector 5 (40); sector 6
(22); sector 7 (48); sector 8 (69).

TENDÈNCIES GEOGRÀFIQUES DE DISSENYS I POSSIBLES FACTORS INDUCTORS
Amb els resultats exposats, el grup predominant
a gairebé tota l’àrea de distribució pirinenca de
Salamandra salamandra fastuosa, resulta ser el
grup “A” (patrons de l’1 al 5), i només a la vall de
Benasc es majoritari el grup “B” (patrons del 6 al
10). Però entre els sectors on s’ha trobat com a
predominant el grup de patrons “A”, s’observen
clares diferències: Primer, dos sectors pirinencs
(1 “Aspe, Ossau, Larraun i Sainte-Engrâce” i 4
“Lourdes, Bagnères-de-Bigorre i Lannemezan”)
on s’observa com el grup de patrons “A” es
fortament predominant, amb percentatges

superiors al 90% (93’5 i 92%); seguit d’un sector
(2 “Ansó, Hecho i Roncal”) on el grup de patrons
“A” resulta superior al 75% (78’5%); i a
continuació, un grup de quatre sectors (3
“Estarrón, Canfranc i Alto Tena”, 5 “Cauterets i
Nèouvielle”, 6 “Bagnères-de-Luchon” i 7 “Val
d’Aran”) en els que s’observa com els patrons
“A” es presenten per sobre del 50% (64’5%,
52’5, 68’1 i 60’4%).
Segons els resultats, els Pirineus Atlàntics i el
Bigorre (sectors 1 i 4, que serien els sectors amb
més forta influència atlàntica i que alhora
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presenten la orografia menys abrupta, amb
alçades moderades) és on es presenten els
percentatges superiors del grup de patrons “A”.
Mentre en el sentit oposat, la zona amb menys
influència atlàntica seria la vall de Benasc, que
es també la que presenta el percentatge més
baix del grup de patrons “A” amb el 42%, i on els
patrons més foscos “grup B” arriben a gairebé el
58%.
Si tal i com s’ha apuntat la vall de Benasc ha
estat colonitzada des de poblacions de la Val
d’Aran, concretament des de l’alta vall de l’Artiga
de Lin, accedit a la conca de l’Essera (Osca) pel
pas del Còth deth Hòro, les poblacions que
haurien entrat a la vessant sud, serien
provinents totes d’exemplars que vivien a gran
alçada, pel que en aquesta vall s’hauria produït
una colonització de tipus “coll d’ampolla”, el que
donaria una explicació a les particularitats
cromàtiques fosques d’aquesta població.

2014, observen una tendència a l’enfosquiment
del patró i reducció de la pigmentació groga en
poblacions de Salamandra pròximes als límits
forestals o directament d’àrees majoritàriament
no forestades.
Altre possible explicació de l’enfosquiment del
patró seria la proximitat i la influència directa de
les veïnes poblacions de S. s. terrestris. Tot i que
pot semblar plausible aquesta tesi, no explica
com en zones com Bigorre amb muntanyes
baixes i contacte directe a pocs quilòmetres al
nord amb poblacions de S. s. terrestris, les
salamandres presenten uns dels percentatges
més baixos de patrons del grup “B”, mentre que
allunyades d’aquest contacte directe (amb
“terrestris”) i a més alçada, les poblacions de
Cauterets o Nèouvielle, presenten percentatges
superiors de patrons més foscos (grup “B”).
Sobre aquest aspecte s’ha de dir que
prèviament, VAUCHER (1991) ja havia observat
com les salamandres de Cauterets resultaven
sensiblement més fosques (amb menys groc) en
comparació a les de la vall de Lespone (Bigorre).

HILLENIUS (1968) va fer seguiments ontogènics
amb salamandres mantingudes en captivitat. Va
descriure com alguns exemplars tendien a
enfosquir-se amb el creixement. RIVERA et al.,

ALTRES PARTICULARITATS MORFOLÒGIQUES I CROMÀTIQUES
Sobre la mida de S. s. fastuosa, MONTORI &
HERRERO (2004) assenyalen que les poblacions
orientals d’aquesta subespècie, presenten
grandàries superiors.
BEA (1989) per a les poblacions basques,
assenyala que els adults arriben fins uns 15 cm
de longitud total (LT), TEJADO & POTES (1999)
indiquen per a poblacions alabeses longituds
entre 130 i 150mm., encara que també
assenyalen que al S.O. d’aquesta mateixa
província (comarca de Valles Alaveses o Añanako
Kuadrilla) arriben entre 161 i 169mm. Mentre
que per a les poblacions navarreses ESCALA &
JORDANA (1982) concreten que el mascle més
gran per ells mesurat arribava fins els 160mm i
la femella més gran fins els 169mm de LT.
RAFFAËLLI (2013), referint-se al conjunt de la
subespècie cita que arriba als 17cm.
Per la nostra part, hem trobat una grandària
mitjana de 130’5mm LT per a poblacions de
Biscaia (N= 16), de 137’8mm LT per a
poblacions de Guipúscoa (N=38), i de 143 mm
LT per a poblacions de Navarra (N=39), de totes
aquestes, la salamandra més gran mesurada ha

estat un exemplar de Donosti, que feia 174mm
LT.
Per a les poblacions pirinenques, a la Val d’Aran
hem trobat una mitjana per als adults de
146’6mm LT (N=12), la més gran per aquesta
vall ha estat una femella de 178mm LT. Per al
Pirineu d’Osca la mitjana obtinguda ha estat de
154’5 mm LT (N=25) i de 95’4 LCC (LCC= de la
punta del musell fins el final de la cloaca). La
salamandra més gran mesurada ha estat una
femella de 191mm LT (115’5 LCC) capturada el
2/07/1969 a el Portalet, per Enric Balcells i
conservada a la col·lecció de l’IPE (Jaca), que
creiem pot ser el major exemplar conegut per S.
s. fastuosa (veieu fotografia 22).
A part de la grandària superior, també podem
assenyalar que l’aspecte general dels adults de
les poblacions de muntanya als Pirineus centrals,
resulta més robust i no tan gràcil i esvelt, com
l’aspecte que presenten els exemplars en
localitzacions cantàbriques i pirinenques de
marcada influència atlàntica d’aquesta mateixa
subespècie.
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del Zoological Institute, St. Petersburg (ZISP),
s’ha trobat un exemplar col·lectat l’any 1870, per
Dr. Schaufuss, i indica com origen Sierra Mellera
(Hispania sept.) (sic). Aquesta localització, podria
situar-se a la Baixa Ribagorça (Osca), on entre
Lasquarri i Benavarri (31T BG97) es troba la
Serra d’Ametllera, que arriba fins a 1115msnm.,
i que forma part de la Serra del Castell de
Llaguarres, on predominen boixars, matolls,
alzinars i rouredes, localment aquesta serra
també se la coneix com Sierra de la Mellera, que
resulta l’extensió natural cap a l’oest de la
serralada del Montsec, que s’estén entre
Catalunya i Aragó i on en zones pròximes però en
sector català, es troben poblacions de
Salamandra
salamandra
hispanica.
Biogeogràficament resultaria difícil d’entendre la
presència de S. s. fastuosa en aquesta localitat,
allunyada uns 40km de la població més propera
a la vall de Benasc, i de la que tampoc pertany a
la mateixa vall.
L’altre possibilitat és que es tracti d’una S. s.
bernarderzi de Peña Mellera a l’orient d’Astúries,
on es troben dos concellos, Peñamellera Alta i
Peñamellera Baja, dominats i protegits per la
Peña Mellera, que s’alça per sobre de la vall del
Cares-Deva, i per on es distribueix la subespècie
S. s. bernardezi.
Observant aquest exemplar (veieu fotografies 20
i 21), pel disseny, la morfologia, la mida i forma
de les paròtides i del musell, es tractaria o bé
d’una Salamandra salamandra fastuosa o bé
d’una S. s. bernardezi, sense poder establir de
quina d’aquestes dues subespècies es tracta,
(de fet, resulta impossible diferenciar aquestes
dues subespècies per caràcters externs) per bé
que biogeogràficament l’opció de la localitat
asturiana de Peña Mellera semblaria la més
coherent amb el morfotipus i la distribució
coneguda.

El rigor climàtic de la muntanya pirinenca podria
provocar diferències biològiques (respecte a les
poblacions de clima atlàntic més suau), per
exemple en el cicle d’activitat anyal, amb un llarg
període d’inactivitat hivernal que de mitjana
semblaria augmentar amb l’alçada. En aquest
sentit creiem que seria interessant estudiar si les
diferències en els períodes d’activitat provoquen
en les poblacions de muntanya una arribada a la
maduresa sexual més tardana o fins i tot
expectatives de vida superiors.
Sobre la coloració vermella en S. s. fastuosa,
GASSER (1975) i VAUCHER (1991) assenyalen
que en ocasions poden presentar color vermell
fosc o violaci a la gorga i també al ventre. Mentre
que MONTORI & HERRERO (2004) i DIEGORASILLA & ORTIZ-SANTALIESTRA (2009) afirmen
que aquesta subespècie no presenta coloració
vermella o de color vi, ni al cap, ni al cos. En
referència a aquesta afirmació hem examinat
alguns dissenys d’exemplars que si presentaven
taques vermelloses o violàcies dorsals,
concretament a la base de les extremitats,
paròtides, el cap i a la cua. En aquest sentit
exemplars amb taques vermelles, els hem
observat a la Val d’Aran i Bagnères-de-Luchon
(veieu fotografia 18), però fora de l’àmbit
d’aquest treball, també els hem detectat al País
Basc, nord de Burgos i Cantàbria (Donaire i
Rivera, en preparació).
Pel que respecta a altres observacions de
salamandres en sectors meridionals del Prepirineu aragonès, ha estat citada a la quadrícula
31T CG05 compartida amb territori català, però
corresponent a una observació per a l’Atles
Herpetològic de Catalunya (LLORENTE et al,
1995), pel que no sembla representar una
citació per a territori aragonès. Tanmateix, en
una revisió del material dipositat a la col·lecció
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ANNÈXE D’IMATGES

Imatge 1: L’exemplar de la dreta es de Santa Linza (Osca), sector número 2. Els altres son dos mascles (els de
l’esquerra) i una femella (aquesta amb una curiosa semblança morfològica amb S. s. terrestris), tots tres de la
fageda de Larra, a la vall de Roncal (Navarra), sector número 2. Exemplars de la col·lecció del Museu de
Zoologia de Barcelona (M.Z.B.).
Picture 1: Specimens from Museu de Zoologia de Barcelona (M.Z.B.) at sector 2. Three from the Larra beech
forest in the Roncal Valley (Navarre) of which the third one is a female that has a striking resemblance with S. s.
terrestris, and the right one is from Santa Linza (Huesca).

Imatge 2: Els tres primers exemplars (per l’esquerra) son de la Selva de Oza (Osca), i poden representar la
variabilitat d’aquesta població. El quart exemplar es d’Uztarroz (vall del Roncal, Navarra). I el cinquè exemplar (a
la dreta de l’imatge) es de Zuriza (Osca). Tots ells del sector numero 2 i conservats a la col·lecció de l’Instituto
Pirenaico de Ecologia (Jaca).
Picture 2: First three specimens on the left from Selva de Oza (Huesca) which to a certain degree represent all
the variability present in this population. Fourth specimen from Uztarroz (Roncal valley, Navarra) and fifth
specimen from Zuriza (Huesca). All belonging to sector no 2 and kept at IPE (Jaca).

Imatge 3: Exemplar capturat el 13 de maig de 1970, a Jaca (Osca) i conservat amb el numero de referència
2367, a la col·lecció de l’Instituto Pirenaico de Ecologia (Jaca).
Picture 3: Specimen collected on the 13th of May 1970 at Jaca (Huesca) with ref. no 2367 in the IPE collection
of Jaca.
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Imatge 4: A la filera superior, exemplars d’El Portalet (Osca), port localitzat a 1794 msnm, i on es poden
observar patrons més foscos (amb les bandes grogues més reduïdes) i d’una mida mitjana superior a altres
poblacions localitzades a inferior alçada. La mitjana observada per a les salamandres d’El Portalet (sector
numero 3) ha estat de 155mm LT i de 96’1mm LCC (N=13).
A la filera inferior, exemplars de l’embassament d’Irabia (vall d’Irati, Pirineu de Navarra), aquest pantà està a
una alçada d’uns 810 msnm, en un àrea de marcada influència atlàntica i on les salamandres presenten
patrons més grocs i resulten d’una mida mitjana inferior. La mida mitjana observada per a les salamandres de
l’embassament d’Irabia, ha estat de 149´5mm LT i de 88’9mm LCC (N=15). Els animals d’aquesta fotografia
pertanyen a la col·lecció de l’Instituto Pirenaico de Ecologia (Jaca).
Picture 4: On the top row series of specimens of Portalet (Huesca) at sector no 3, being a mountain pass at
1794m. altitude where darker patterns (smaller yellow stripes) and bigger sizes appear in comparison with lower
altitude populations. Mean total length of this population is 155mm and mean S.V.L. 96.1mm (n=13).
On the bottom row specimens from Irabia damm (Valley of Irati, Navarra). This reservoir is at 810m. altitude on
an atlantic clima where salamanders show a yellower pattern and a smaller mean size. We observed a mean of
149.5mm total length and a 88.9mm. of S.V.L. (N=15).
IPE collection of Jaca.
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Imatge 5.- Tres dels exemplars pirinencs conservats a la col·lecció de l’Estación Biologica de Doñana. A
l’esquerra, salamandra de la Selva de Oza (Osca) del sector número 2. Al centre, un animal de Formigal (Osca),
del sector número 3. A la dreta un exemplar de Banys de Benasc (Osca), del sector número 8. Fotografies de
Maria Rosario Sempere i Carlos Ruiz (E.B.D.).
Picture 5.- Three Pyrenean vouchers kept in the Estación Biologica de Doñana collection. On the left
salamander from Selva de Oza (Huesca) in sector 2. In the centre specimen from Formigal (Huesca) in sector 3.
On the right, specimen from Baños de Benasque (Huesca) in sector 8. Pictures by Maria Rosario Sempere &
Carlos Ruiz (E.B.D.).

Imatge 6: Exemplar etiquetat d’Ordesa (Osca), conservat a la col·lecció de l’Estación Biologica de Doñana.
Fotografia de. Maria Rosario Sempere i Carlos Ruiz (E.B.D.).
Picture 6: Specimen kept in the Estación Biologica de Doñana collection, from Ordesa (Huesca). Picture by
Maria Rosario Sempere & Carlos Ruiz (E.B.D.).
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Imatge7: Dos exemplars de la Val d’Aran (Lleida), sector número 7. Exemplars de la col·lecció del Museu de
Ciències Naturals de Granollers (M.C.N.G.).
Picture 7: Two specimens from Natural Science Museum of Granollers collection (M.C.N.G.) at Val d’Aran (Lleida)
in sector 7.

Imatge 8: Cinc mascles adults d’Arties, Val d’Aran (Lleida), sector número 7. Exemplars col·lectats per Àlex Filella
l’any 1982. Fotografia d’Eduard Filella.
Picture 8: Adult male specimens from Arties, Val d’Aran (Lleida) at sector 7. Specimens collected by Àlex Filella in
1982. Picture by Eduard Filella.
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Imatge 9: Exemplar de la Selva de Oza (Osca), al sector número 2. Fotografia de Cesar Pollo.
Picture 9: Specimen from Selva de Oza (Huesca), in sector 2. Picture by Cesar Pollo.

Imatge 10: Exemplar de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), sector número 6.
Picture 10: Specimen from Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne, France) in sector 6.
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Imatge 11: Exemplars de Plan dera Artiga, capçalera de la vall de l’Artiga de Lin, Val d’Aran (Catalunya), sector
número 7. Fotografia Rafael Fonoll.
Picture 11: Specimens from Plan dera Artiga, headwaters of vall d’Artiga de Lin, Valley of Aran (Catalonia), in
sector 7. Picture by Rafael Fonoll.

Imatge 12: Femella del sector superior de la vall de Benasc (Osca), sector número 8. L’origen del poblament
d’aquesta vall, sembla que podria haver estat una colonització des de les veïnes poblacions del sector alt de la
vall de l’Artiga de Lin (Val d’Aran, Lleida), que haurien accedit pel pas del Còth deth Hòro (Coll del Toro) a 2236
msnm.
Picture 12: Female from the upper side of Valley of Benasque (Huesca), sector 8. The source of this valley
population might come from neighbouring populations on the upper side of Artiga de Lin (Val d’Aran, Lleida) that
might have passed through the passage of Còth deth Hòro, at 2236 m. of altitude.

Imatge 13: Exemplar de Banys de Benasc (Osca), sector 8. Amb un disseny molt fosc (patró 9, extremat).
Fotografia: Gabriel Martínez del Mármol Marín.
Picture 13: Specimen from Baños de Benasque (Huesca) at sector 8. With a very dark pattern (extreme pattern
9). Picture by Gabriel Martínez del Mármol Marín.
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Imatge 14: Larva metamòrfica de Salamandra salamandra fastuosa del sector número 8, a la part alta de la vall
de Benasc (vall de l’Essera).
Picture 14: Metamorphic larva of S.s. fastuosa from sector 8 in the heights of Benasque valley.

Imatge 15: Un dels diversos punts de reproducció observats a la capçalera de la vall de Benasc, a 2000 msnm.,
a la Pleta de la Renclusa, en un àrea escassament arbrada, amb presència de coníferes aïllades.
Picture 15: View of one of many breeding sites in the headwaters of valley of Benasque, at 2000 m. altitude in
the Pleta de la Renclusa. This is a scarcely forested area with isolated conifers.
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Imatges 16 (esquerra) i 17 (dreta): Exemplars subadults de Salamandra salamandra fastuosa amb disseny de
bandes trencades, típic en immadurs pirinencs d’aquesta subespècie. Fotografia 16, d’Arriel (Osca), sector
número 3 (foto d’Oscar Arribas). Fotografia 17, d’Arties, Val d’Aran (Lleida) sector 7.
Picture 16 (left) and 17 (right): Sub-adult specimens of S. s. fastuosa with a broken bands pattern. Picture 16,
from Arriel (Huesca), sector 3 (Picture by Oscar Arribas). Picture 17 from Arties, Val d’Aran (Lleida) sector 7.

Imatge 18: Exemplar de la Val de Toran (Val d’Aran), al sector número 7. Fotografia de Mar Figueras. Observeu
com presenta taques de color vermell o granat a la base de les extremitats, la cua, paròtides i al cap. S’han
detectat aïlladament algunes salamandres amb aquestes taques, com per exemple els exemplars de les
imatges 10 i 11, així com també fora de l’àrea d’estudi del present treball, al País Basc, Cantàbria i nord de
Burgos.
Plate 18: Specimen from Toran valley (Valley of Aran) in sector 7. Picture by Mar Figueras. Note the presence of
red or claret spots on the base of the limbs, tail, parotids and head. We have observed single fire salamanders
with these spots, as in pictures 10 & 11 or in animals outside the remit of this study as in Basque country,
Cantabria and North of Burgos.

Detalls d’ampliacions de l’exemplar de la imatge 18 (d’esquerra a dreta): extremitat posterior, extremitat
anterior, part de la cua, paròtida i part del cap, on s’aprecien algunes de les taques de color granat.
Magnified image of specimen in picture 18 (from left to right): rear limb, forelimb, tail portion, parotid and head
section where some claret spots are shown.
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Imatge 19: Exemplar de grans dimensions localitzat a la població d’Unha (Val d’Aran). Fotografia de Francisco
Jerez-Legaz.
Picture 19: Specimen from Unha (Val d’Aran). Picture by Francisco Jerez-Legaz.

Imatges 20 i 21: Vista dorsal i lateral d’un exemplar col·lectat l’any 1870, per Dr. Schaufuss, que indica com a
localitat Sierra Mellera, Hispania sept. (sic), i que pertany a la col·lecció del Zoological Institute, St. Petersburg
(ZISP). Fotografias de: Dr. Spartak N. Litvinchuk (Institute of Cytology Russian Academy of Sciences).
Aquesta salamandra, pel patró de disseny i els trets morfològics, tant podria correspondre a una S. s. fastuosa
com a una S. s. bernardezi.
Pictures 20 & 21: Dorsal and lateral view of a specimen from Sierra Mellera, Hispania sept. in the Zoological
Institute, St. Petersburg collection (ZISP). Pictures by Dr. Spartak N. Litvinchuk (Institute of Cytology Russian
Academy of Sciences).
This salamander speciem according to the design and morphology could be either a S. s. fastuosa or a S. s.
bernardezi.

Imatge 22: Exemplar més gran de Salamandra salamandra fastuosa que fins ara tenim noticia, es tracta d’una
femella (del sector 3) de 191mm LT, (115’5mm LCC i 75’5mm LC), conservada a l’Instituto Pirenaico de
Ecologia (Jaca), amb el numero de referència 2416, que va ser capturada el dia 2 de juliol de 1969, a El Portalet
(Osca), per Enric Balcells i Rocamora.
Picture 22: Biggest specimen of Salamandra salamandra fastuosa to our knowledge, it is a female of 191mm
T.L. (115.5mm. S.V.L. and 75.5m.Tail length) ref. no. 2416 of IPE Jaca. Collected the 2nd of july of 1969 at
sector no 3 in Portalet (Huesca) by Enric Balcells i Rocamora.
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