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RESUM
Es presenten noves localitzacions de salamandra comuna (Salamandra salamandra) que representen
dues noves quadrícules U.T.M. 10x10 a Catalunya. I es fa un recull de les dades publicades per
aquesta espècie.
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ABSTRACT
New locations of common salamander is report (Salamandra salamandra) they represent two new
ones U.T.M. 10x10 in Catalonia. And a collection of the data published by this species is made.
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La salamandra comuna Salamandra salamandra
L, 1758 es distribueix àmpliament per l’Europa
central i meridional, des del litoral atlàntic fins
els Carpats ucraïnesos, i des d’Alemanya fins el
sud de les tres penínsules mediterrànies europees (Algarve i serralades Bètiques, Calàbria i el
Peloponès). Al nostre país es present a la Catalunya Nord, Andorra, comarques pirinenques i prepirinenques, comarques de la Catalunya central,
de Girona i de Barcelona. A la Catalunya meridional es present principalment a les serralades
situades al Nord del riu Ebre (RIVERA et al.,
2011).
La distribució a Catalunya de la salamandra
comuna ha estat coneguda principalment a partir
de les dades aportades per VIVES-BALMAÑA
(1990), LLORENTE et al. (1995) i ALCOBENDAS &
BUCKLEY (2002), i posteriorment també han
afegit dades BARRULL et al., (2007), GONZÁLEZ
(2011), ROIG et al., (2012), RIVERA & DONAIRE
(2015) i MELERO & RIVERA (2016).

En MELERO i RIVERA (2016) es presenta una
cronologia de les dades publicades per aquesta
espècie a Catalunya en un mapa U.T.M. (10x10)
a la que s’han d’afegir altres cites recentment
publicades i les recollides per altres entitats, així
com altres fins ara inèdites:
S’ha d’afegir la quadrícula 31T CG34, observada
i referenciada per MALUQUER-MARGALEF
(2017), així com la 31T CG29, referenciada per
VILA-FARRÉ et al. (2002) i les quadricules 31T
CH10, CG23, CG89, CG56, CG78, DG09, CG76 i
CF96 publicades al SIARE (Servidor de
Información de Anfibios y Reptiles de España),
on l’Asociación Herpetologica Española (AHE)
recull la informació de dades de distribució i
seguiments que porta a efecte aquesta societat.
També es recullen altre observacions de dues
noves quadricules, per l’Institut Català
d’Ornitologia (ICO): 31T CG93 (dos observacions)
un exemplar a Navàs (Bages) el 22/10/2016,
per Israel Estopà; un adult a la Fumera (Navàs,
Bages) el 23/11/2014, per Marc Illa Llobet; 31T
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CG27 un exemplar trobat sota d’un roc prop de
l’església de Sant Martí a la serra de Gurp
(Tremp, Pallars Jussà) el 26/02/2017, per Sergi
Fernández Soto.

U.T.M. 10x10, que no havien estat citades fins el
moment son:
- A la quadricula 31T CG48, i on s’han identificat
larves de Salamandra salamandra en diferents
dades del mes de juny dels anys 2012, 2013 i
2014 per David Solans i per Xavier Rivera, a la
font de Coma Calent, localitzada al torrent Comacruà, T.M. del Baix Pallars (serra de Boumort,
Pallars Sobirà) (U.T.M.: 31T CG48; coordenades:
42.303673, 1.063097, a 690 msnm), on a la
font i la bassa i a l’eix del torrent es concentra
vegetació ombrívola, en aquest indret es
reprodueixen les salamandres i el tòtil comú
(Alytes obstetricans).

Afegirem també altres dues dades, una dins de
la quadricula U.T.M. 31T CG76, ara citada pel
SIARE, a la que s’ha d’afegir un altre observació:
al Zoo del Pirineu, a Canalda, T.M. d’Odèn (Solsonès) a 1330 msnm, en les coordenades:
42.123345, 1.494908 per Stania Kuspertova
(Directora del Zoo del Pirineu) que ens informa
com en setembre de 2014 va observar un
exemplar i que a l’octubre del mateix any, van
reproduir-se en una bassa dins el recinte
d’aquest Parc Zoològic.

- I a la quadricula 31T CH52, a Lleret, al T.M. de
Lladorre (Pallars Sobirà), a uns 1384msnm, coor:
42.619282, 1.234741, un exemplar adult trobat
mort a la font/safareig del poble, per Jaume Vila.

Les observacions que assenyalen la presència de
Salamandra salamandra en noves quadrícules

Mapa modificat de MELERO i RIVERA, 2016, on s’assenyalen en violeta totes les quadrícules (UTM 10x10)
fins el moment recollides per aquests autors. En vermell 8 quadrícules (CH10, CG23, CG89, CG56, CG78,
DG09, CF96 i CG76*) recopilades al SIARE. En color blau la quadrícula 31T CG34, citada per MALUQUERMARGALEF (2017) i també al SIARE. En color verd la quadrícula 31T CG29 recollida en VILA-FARRÉ et al.
(2002). En color marró fosc les quadricules recollides a l’ICO: CG93 (ILLA, 2014; ESTOPÀ, 2016); CG27
(FERNÁNDEZ, 2017). I en groc amb el centre negre, dues noves quadrícules ressenyades en la present
aportació: 31T CG48 i 31T CH52.
*Per CG76 també s’aporten dades en la present nota.
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Imatge de l’exemplar trobar mort al safareig de Lleret (Lladorre, Pallars Sobirà), fotografia de Jaume Vila.

Imatges superiors i inferior esquerra (d’aquesta composició) de la font de Coma Calent (Baix Pallars). Imatge
inferior dreta de larves de salamandra prop de Peramea (Baix Pallars). fotografies de Gabriel Sierra Coso
(Guarda Refugi de Cuberes).
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