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Sobre l’observació de Salamandra salamandra (Linnaeus, 

1758) a les conques de les rieres de la Goda i de Clarina 

(Anoia i Conca de Barberà) 

 
 

Josep A. MELERO  i   Xavier  RIVERA 
SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA, Museu de Ciències Naturals. Plaça Leonardo da Vinci 
4-5, 08019- Barcelona.  
 

 
 

Als coneixements en les dades de distribució a Catalunya de Salamandra salamandra 

publicades per VIVES-BALMAÑA (1990), LLORENTE et al. (1995) i 

ALCOBENDAS & BUCKLEY (2002), s’han d’afegir les dades publicades 

per:AYMERICH (2006 i 2007) que l’observa a Alins CH61 (a l’octubre de 2003 i al 

maig de 2004) i posteriorment observa larves d’aquesta espècie al Coll de So de la 

Farrera a CH60; BARRULL et al., (2007) la citen a CF17; GONZÁLEZ (2011) per a la 

quadrícula CH42; ROIG et al., (2012) l’assenyalen en 5 noves quadricules CF25, CF26, 

CF36, CF46 i CF57; RIVERA & DONAIRE (2015) presenten la seva localització en les 

quadricules CH04 i CH01 (encara que la darrera citació es troba a la Ribagorça, fora del 

Principat). 

A aquestes dades també s’ha d’afegir una citació antiga localitzada a Sangulí CF44 

(quant era part del terme de Vilaseca de Solcina i que amb l’escissió municipal 

actualment pertany a Salou) observada en GIBERT (1891) on l’autor ja esmenta la seva 

rarificació. La regressió a l’àrea litoral de la comarca del Tarragonès sembla un fet, si a 

aquesta desaparició li afegim les antigues observacions de la dècada dels anys 80 del 

s.XX al Bosc de la Marquesa - desembocadura del Gaià, on s’havien observat 

exemplars adults (Ferran Aguilar, com. pers.).   

 
 

En la present nota es presenten diverses observacions de Salamandra salamandra per a 

les conques de les rieres de la Goda i de Clariana (a ambdós costats dels límits entre 

l'Anoia i la Conca de Barberà), a les quadrícules U.T.M. (10x10) 31T CG60 i CG70; i el 

cas de les observacions d’aquesta darrera quadricula, representen les primeres citacions 

fins ara publicades i per a la que s’han observat tant exemplars adults de salamandra, 

com també larves, en punts de reproducció de les citades rieres. 
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Exemplar adult de Salamandra salamandra trobat mort atropellat, el 28 de maig de 

2016, prop de la Pobla de Carivenys. 
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Citacions de Salamandra salamandra (L.) en quadricules U.T.M. 10x10 a Catalunya: 
 

 Quadricules citades en  VIVES-BALMAÑA, 1990. 

 Quadricules afegides a les anteriors per LLORENTE et al., 1995. 

 Quadricules afegides a les anteriors per ALCOBENDAS & BUCKLEY, 2002. 

 Cites publicades a GIBERT, 1891; AYMERICH, 2006 i 2007; BARRULL et al., 

2007; GONZÁLEZ, 2011; ROIG et al., 2012; RIVERA et al., 2015.  

 Observació inèdita presentada en aquesta aportació (UTM 10x10: 31T CG70).  


