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RESUM 
 

Es presenten els resultats obtinguts en un treball de camp entre els anys 1991 y 1995, al bosc de 

l’Amigó (Badalona, Catalunya) on s’han fet mesures de longitud total (LT) i longitud del cap i cos (Lcc) 

en 277 exemplars adults (160 mascles i 117 femelles). S’ha trobat una mida mitjana de Lcc que per 

els mascles ha estat de 104’8 mm (amb una màxima de 123’8 mm), i per les femelles de 111’9 mm (i 

una màxima de 130 mm). Mentre que la mida mitjana de LT per els mascles ha estat de 171’1 mm 

(màxima de 202 mm) i per les femelles de 179’8 mm (i una mida màxima de 216 mm). Tant les mides 

mitjanes com les màximes trobades a Badalona, han estat superiors per a les femelles. 

Complementàriament s’aporten les mides de 43 adults (22 mascles i 21 femelles) d’aquesta espècie, 

obtingudes l’any 1986 al Montseny (Vallès Oriental, Catalunya).  
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ABSTRACT  
 

We present the results obtained in fieldwork between 1991 and 1995, in the Bosc d’Amígó (Badalona, 

Catalonia) where measurements of total length (TL) and head and body length (SVL) were taken at 277 

adult specimens of fire salamanders (160 males and 117 females). The average SVL for the males was 

104'8 mm (with a maximum of 123'8 mm), and for females of 111'9 mm (and a maximum of 130 

mm). And for females an average SVL of 111'9 mm (with a maximum of 130 mm). The average size of 

TL for males was 171'1 mm (maximum of 202 mm). And for females an average TL of 179.8 mm (and 

a maximum size of 216 mm). Both the average size and the observed maximum in Badalona were 

higher for females. 

Additionally, the measurements of 43 adults (22 male and 21 female) of this species, obtained in 

1986 in Montseny (Catalonia), are given. 
 

KEY WORDS: Biometrics; measures; sizes; lengths; salamanders; Catalonia. 

 
 

INTRODUCCIÓ 
 

Per a la salamandra comuna Salamandra 

salamandra (Linnaeus, 1758) THORN (1968) 

assenyala diferències de mida, mentre que a 

l’Europa central arribarien fins als 20 cm, a 

l’Europa meridional podrien assolir els 28 cm 

(arribant al màxim de 31’6 cm a Israel per a 

l’espècie del mateix gènere Salamandra 

infraimmaculata Martens, 1885). MATZ i 

WEBER (1983) mantenen aquestes mides, i 

afegeixen que varien segons la subespècie.  

En un estudi fet a Alemanya, en una població 

de Turíngia, SEIFERT (1991) assenyala que de 
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908 mascles i 733 femelles, els exemplars més 

grans eren un mascle de 201 mm i una femella 

de 204 mm. Encara que la referència coneguda 

de major grandària per les salamandres a 

Alemanya és d’un exemplar de 22 cm trobat 

prop de Frielinghausen (Raum Witten/Ruhr, 

Renania del Nord-Westfàlia) (SELL i SELL, 

1977). En aquest sentit RAFFAËLLI (2013) 

indica les grandàries conegudes per a les 

diferents subespècies, i dona un màxim de 22 

cm LT, per a S. s. terrestris. Per a la subespècie 

S. s. fastuosa (que a Catalunya és present a la 

Val d’Aran), RIVERA i DONAIRE (2015) 

publiquen un recull de grandàries, entre elles 

una femella de 191 mm LT del Portalet (Osca).   

Per a les poblacions catalanes “en general” 

VIVES-BALMAÑA (1984) afirma que arriben fins 

els 18 cm, posteriorment RIVERA et al. (2011) 

assenyalen que els adults poden arribar als 18-

22 cm.  

 
 

El reconegut politipisme de la salamandra 

comuna Salamandra salamandra (Linnaeus, 

1758) ha portat al reconeixement d’un bon 

nombre de les subespècies descrites (veieu per 

exemple: EISELT, 1958; THORN, 1968; RIVERA, 

1998; THIESMEIER, 2004; RAFFAËLLI, 2013). 

En aquest sentit la filogènia d’aquesta espècie 

resulta complexa, dividint-se en diferents clades 

i aquests en subclades, on s’incerten les 

diferents subespècies (ALCOBENDAS, et al., 

1994; STEINFARTZ, et al., 2000; GARCÍA-PARÍS, 

et al., 2003; VENCES et al., 2014; DONAIRE i 

RIVERA, 2018). 

 

Les salamandres comuns de Catalunya 

(excepte les de la Val d’Aran), són actualment 

de forma majoritària adscrites dins de la 

subespècie S. s. terrestris (veieu per exemple: 

RIVERA et al., 2011; MASÓ i PIJOAN, 2011; 

RAFFAËLLI, 2013), encara que estudis del 

disseny de disposició de les taques troben que 

les poblacions catalanes resulten més similars 

a les poblacions de la subespècie nominal, que 

a altres poblacions no catalanes de la 

subespècie S. s. terrestris (RIVERA i SIMÓN, 

1999; DONAIRE et al., 2014). Per aquests 

autors les poblacions catalanes podrien 

considerar-se com S. s. hispanica, y serien 

aquestes les que en l’expansió postglacial al 

nord dels Pirineus hauria entrat en contacte 

amb la subespecie S. s. fastuosa, per 

conformar l’actual S. s. terrestris (DONAIRE et 

al., 2014). Resultats moleculars assenyalen 

coincidentment la proximitat de les salaman-

dres catalanes, tant amb la forma nominal, com 

amb S. s. terrestris, encara que, per ara no 

resta resolta la situació taxonòmica de les 

salamandres catalanes (DONAIRE i RIVERA, 

2018). Per aquests motius, i especialment per 

proximitats filogenètiques, creiem especialment 

convenient la comparació de dades bio-

mètriques entre poblacions catalanes i altres 

poblacions europees estudiades.   
     

 

 

MATERIAL I MÈTODES 
 

S’ha fet un seguiment entre setembre de 1991 

i agost de 1995, sobre un transsecte de 

1077m, a una població de Salamandra 

salamandra (L.) localitzada al bosc de l’Amigó 

(Badalona, Barcelonès, Catalunya) UTM: 31T 

DF39, un àrea de 6’11Ha. Es tracta d’una 

població situada al vessant litoral de la 

serralada de Marina i localitzada al llarg del 

tram d’un torrent, amb vegetació ombrívola 

Quercus ilex, Q. cerrioides, Ulmus minor, 

Populus alba, P. nigra, Corylus avellana, Rubus 

ulmifolius, Arundo donax, etc, i que es troba 

envoltada d’un hàbitat de matollar mediterrani 

(garriga), a 3800 metres de la línea de la costa, 

en un àrea periurbana de la ciutat de Badalona, 

pel que es pot considerar com una població 

residual amb una forta antropització, i 

actualment aïllada d’altres localitats de la seva 

espècie, per a una major descripció sobre l’àrea 

d’estudi, ens remetem a RIVERA et al., 1999.   

 

En 141 prospeccions nocturnes, s’han 

fotografiat in situ 358 salamandres diferents, 

identificades en posteriors recaptures 

mitjançant foto-identificació, ja que els 

individus adults presentaven diferències en la 

distribució de les taques (RIVERA i SIMÓN, 

1999; SIMÓN et al., 2006), van ser mesurats 

343 exemplars, d’ells 277 eren adults, 160 

mascles i 117 femelles. 

Els exemplars han estat mesurats amb peu de 

rei d’una precisió de 0,02 mm (dues 

centèsimes de mil·límetre). S’han fet dues 

mesures a tots els exemplars: La longitud total 

(LT) des de la punta del musell, fins l’extrem 

final de la cua; i la longitud del cap i el cos (Lcc), 
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des de la punta del musell, fins la part posterior 

de la cloaca. En aquesta darrera mesura (Lcc) 

hem trobat diferències, segons autors, per a 

GUERRERO (1999) la cloaca estaria exclosa, 

mentre que per a GALÁN-REGALADO (1985) 

tota la cloaca estaria inclosa en aquesta 

mesura, nosaltres per aquest treball hem optat 

per incloure-la.  

S’han inclòs com adults els exemplars mascles 

amb Lcc iguals o superiors a 89 mm, mentre 

que per femelles a partir de 96 mm Lcc per 

tenir aquesta mida l’exemplar prenyat més petit 

observat en aquesta població (SIMÓN et al., 

2006).  

 

Addicionalment, aportem altres dades d’un 

altre àrea catalana per aquesta mateixa 

espècie: A la tardor de l’any 1986, es van fer 

tres sortides per prendre dades de les 

salamandres del Montseny (Vallès Oriental), el 

7/10/86 (11 exemplars), 16/11/86 (47 

exemplars) i el 18/11/86 (26 exemplars), en 

total es van observar 84 exemplars vius (només 

varem comptabilitzar els vius), al llarg de 15 Km 

a la carretera BV-5114 de Campins a uns 350 

msnm (Km 6), fins a Santa Fe del Montseny a 

uns 1150 msnm (Km 21) la major part, zones 

bàsicament arbrades amb predomini inicial de 

Quercus ilex i Q. suber, i que posteriorment 

segons l’orientació es combinen amb Castanea 

sativa i Quercus petraea, per  a posteriorment a 

major alçada passar a predominar Fagus 

sylvatica.  

Del total d’aquestes 84 salamandres obser-

vades, presentem les mesures de 43 exemplars 

que es van considerar adults (22 mascles i 21 

femelles), les altres 40 son considerades 

juvenils i subadults. Com en el cas dels 

exemplars de Badalona, aquests també van ser 

mesurats (LT i Lcc) amb peu de rei i deixats 

immediatament al marge més proper, fora de la 

carretera. Per aquesta població els mascles 

adults també es van considerar a partir de 89 

mm Lcc, però per a les femelles es va establir a 

partir de 93 mm Lcc, donada l’observació d’una 

femella aparentment prenyada d’aquesta mida.  
 

 

 

RESULTATS  
 

Població de Badalona 

El resultat de les Lcc en els 160 mascles 

diferents de Badalona mesurats a estat de 

104,8 mm de mitjana, en un rang de 89 mm de 

Lcc mínima considerada i un màxim de 123,8  

mm (veieu Gràfica I). 

Mentre que el resultat de les Lcc per les 117 

femelles mesurades, ha estat de 111,97 mm 

de mitjana, en un rang de 96 mm de Lcc 

mínima i un màxim de 130 mm de Lcc màxima 

detectada en aquesta localitat (veieu Gràfica II). 
 

Pel que fa als resultats de LT, en els 160 

mascles mesurats, la mitjana ha estat 171,1 

mm, en un rang de 137 mm de LT en el mascle 

més petit considerat adult i una LT de 202 mm 

en el mascle més gran mesurat en aquesta 

localitat (veieu Gràfica III). 

I per les 117 femelles, la LT mitjana ha estat de 

179,87 mm, en un rang de 150 mm per la més 

petita considerada adulta en aquesta localitat i 

216 mm per la LT de la femella més gran 

mesurada (veieu Gràfica IV).      
 

Les salamandres femelles de grandària LT igual 

o superior a 190 mm, representen el 25,64% 

del conjunt de les femelles adultes, mentre que 

per aquest mateix sexe, les grandàries iguals o 

superiors a 200 mm ja només representen un 

7,69% de les femelles, i les superiors a 210 

mm representen el 0’85%. 
 

Per els mascles adults de grandàries LT iguals o 

superiors a 190 mm, representen el 10% del 

conjunt dels mascles adults, i els de grandària 

igual o superior a 200 mm, només representen 

el 1,25% dels adults d’aquest sexe. 
 

Per al conjunt dels adults (mascles i femelles 

adultes), grandàries LT iguals o superiors a 190 

mm, representen un 16,60%, mentre que 

grandàries iguals o superiors a 200 mm, 

resulten el 3,97% i les superiors a 210 mm 

només representen el 0,36%. 
 

Del conjunt de la població (dels 343 exemplars 

diferents que tenim mesures), els animals que 

arriben o superen els 190 mm LT, representen 

el 13,41%. Els que arriben o superen els 200  

mm, son el 3,20% i els que superen els 210 mm 

resulten només el 0,29%, amb un sol exemplar 

femella de 216 mm LT.            
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 GRÀFICA I 
 

GRÀFICA I: Es mostren el rang de les longituds de Lcc en 160 mascles adults de la localitat de 

Badalona. L’eix vertical representa el número d’exemplars mascles adults observats i l’eix 

horitzontal els diferents rangs de Lcc expressats en mm. La Lcc mitjana per els mascles ha 

estat de 104,8 mm, en un rang de 89-123,8 mm.  

 

 

 

 

 GRÀFICA II 
 

GRÀFICA II: Es mostren el rang de Lcc en 117 femelles adultes de la localitat de Badalona. 

L’eix vertical representa el número d’exemplars femelles adultes observades i l’eix horitzontal 

els diferents rangs de Lcc expressats en mm. La Lcc mitjana per les femelles ha resultat de 

111,97 mm en un rang de 96-130 mm.  
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GRÀFICA III 
 
GRÀFICA III: Es mostren el rang de LT en 160 mascles adults de la localitat de Badalona. L’eix 

vertical representa el número d’exemplars mascles adults observats i l’eix horitzontal els 

diferents rangs de LT expressats en mm. La LT mitjana resultant per els mascles ha resultat de 

171,1 mm en un rang de 137-202 mm. 

 

 

 

 

 GRÀFICA IV 
 

GRÀFICA IV: Es mostren el rang de LT en 117 femelles adultes de la localitat de Badalona. L’eix 

vertical representa el número d’exemplars femelles adultes observades i l’eix horitzontal els 

diferents rangs de LT expressats en mm. La LT mitjana resultant per les femelles adultes de 

Badalona ha estat 179,87 mm, en un rang de 150-216 mm. 
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Resultats  addicionals  de  la  població  del 

Montseny 

Les LT de 22 mascles adults del Montseny, 

donen una mitjana de 153,24 mm, amb un 

rang de 120-188,6 mm (veieu Gràfica V, en 

color blau). Les LT de 21 femelles adultes del 

Montseny, donen una mitjana de 157,46 mm 

amb un rang de 144,2-177,4 mm (veieu 

Gràfica V, en color vermell). 

Les Lcc de 22 mascles adults del Montseny, 

donen una mitjana de 96,5 mm, amb un rang de 

89-120,1 mm (veieu Gràfica VI, en color blau). 

Les Lcc de 21 femelles adultes del Montseny, 

donen una mitjana de 100,29 mm, amb un rang 

de 93-110 mm (veieu Gràfica VI, en color 

vermell). 

 

 

. 

 GRÀFICA V 
 

Gràfica V.- LT adults del Montseny, en blau els mascles i en vermell les femelles. 

 

 

 GRÀFICA VI 
 

Gràfica VI.- Lcc d’adults del Montseny, en blau els mascles i en vermell les femelles. 
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DISCUSIÓ 
 

Per al seguiment de la població de Badalona, 

s’ha fet un gran esforç de prospecció al llarg 

d’un període important de temps, de tal manera 

que amb les dades obtingudes creiem que 

podem aproximar-nos als coneixements de 

determinats aspectes d’aquesta població. 

Mentre que les dades recollides per al llarg de 

la carretera entre Campins i Santa Fe del 

Montseny, han estat obtingudes en només tres 

sortides durant la tardor d’un mateix any, pel 

que no resulten tant complertes com els 

recollits per a la localitat badalonina. Tanmateix 

en la comparació de les mateixes, resulten molt 

evidents les diferències entre els percentatges 

obtinguts d’adults i immadurs d’ambdues 

localitats. A Badalona el adults representen el 

81,56%, mentre que els immadurs (juvenils i 

subadults) han resultat només el 18,44% (veieu 

SIMÓN et al., 2006). Per altre banda a la 

població del Montseny els adults han resultat el 

51,2%, i els juvenils i subadults el 48,8%. 

Aquest alt nombre d’immadurs per a la població 

del Montseny (i alhora el baix nombre d’adults i 

especialment d’exemplars vells, en una espècie 

amb una perspectiva de vida que pot arribar 

segons REBELO i CAETANO, 1995, als 18-19 

anys), podria ser conseqüència dels efectes de 

mortalitat produïda pels vehicles en la població 

localitzada al llarg d’aquesta carretera. Al 

Montseny, no hem observat exemplars de 

mides LT superiors a 190 mm (l’adult més gran 

ha estat un mascle de 188,6 mm), però donada 

la diferència de mostra entre les dues localitats, 

desconeixem si amb una mostra més gran per 

al Montseny, apareixerien exemplars de mides 

superiors a 190 mm. A Badalona (on les 

salamandres no pateixen els efectes de la 

carretera i el trànsit de vehicles) els exemplars 

adults de 190 mm o mides superiors, 

representen el 16’6% del conjunt de la població 

adulta. S’ha de tenir en consideració els 

possibles efectes que el tràfic rodat de vehicles 

pot generar en una població de salamandres, 

que aprofiten la carretera per la seva activitat 

(on es habitual observar mascles alçant el cos i 

el cap en la cerca de femelles, i un lloc com la 

carretera els hi proporciona un ample camp de 

visió). En aquest sentit podríem explicar tant 

una reducció en el nombre d’exemplars de 

mides superiors (ja que els animals exposats 

durant més temps als efectes del trànsit serien 

els que potencialment més patirien les 

conseqüències), com la sorprenent abundància 

percentual d’exemplars juvenils i subadults 

respecte als adults trobada en aquesta 

carretera. Desconeixem si fora de la carretera 

seria possible trobar exemplars més grans, 

aspecte aquest que seria interessant poder 

avaluar en un futur, amb més dades. A més, 

també hem detectat almenys dos exemplars 

que presentaven la cua proporcionalment molt 

curta, y que aparentment en algun moment 

havien sofert una amputació caudal, son dos 

mascles (veieu gràfiques de mascles i adults de 

LT) que tenien LT de 120 i 129 mm, i per als 

que  longitud de la cua només era de 25 i 34 

mm, aquest fet en principi podria ser causat 

pels efectes dels vehicles, i tot i que en un 

principi no podríem descartar altres motius, la 

coincidència de trobar els dos exemplars a la 

carretera i el fet que ja han estat citats casos 

similar d’amputacions caudals per aquest 

mateix motiu en S. salamandra (veieu KLEWEN, 

1985; 1988), ens fa pensar en aquesta com la 

causa més probable. Per l’efecte de la 

problemàtica de les amputacions caudals, 

resulta poc objectiva la dada mínima de LT per 

adults d’amfibis caudats. 

Pel que fa a la població de Badalona, el baix 

nombre d’immadurs, podria ser conseqüència 

d’un dèficit en l’incorporació de nous efectius, 

per una reducció del nombre de llocs adients 

per a la reproducció i a la creixent temporalitat 

dels mateixos. En l’actualitat s’ha fet evident la 

davallada de la població de Badalona (veieu 

MELERO et al., 2014; RIVERA et al., 2015), tot i 

que encara a data d’avui, conserva un punt de 

reproducció.  

Per altra banda si examinem els resultats 

obtinguts per a altres poblacions europees, 

trobem que SEIFERT (1991) per a una població 

estudiada a Turíngia (Alemanya) troba uns 

percentatges anyals situats entre el 40,4% de 

juvenils més subadults respecte el 59,6% 

d’adults (per a l’any 1983, que va ser l’any que 

va trobar el percentatge inferior d’immadurs) i 

el 53,7% de juvenils més subadults, respecte al 

46,3% dels adults (per l’any 1986, que va ser 
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l’any que va trobar el percentatge més alt 

d’immadurs), aquestes dades semblen similars 

als resultats obtinguts per a la població del 

Montseny, mentre que comparats amb els 

resultats de Badalona, aquesta darrera sembla 

una població força envellida. Per altre banda 

BAS (1982) publica per a la parròquia gallega 

de Marantes (Santiago) uns percentatges de 

74,6% d’adults i 25,4% de juvenils, amb 

aquests resultats tot i que s’acosten més als 

obtinguts a Badalona, no sembla patir aquesta 

població gallega un envelliment tant acusat.  

Com no sabem com pot afectar al rang dels 

adults els efectes de la carretera, comparem els 

resultats dels rangs de mesures obtinguts a la 

població de Badalona, amb altres resultats de 

poblacions europees estudiades. Per a les 

rodalies de Moryszów (muntanyes Góry 

Bardzkie, Polònia) PALUCH and PROFUS (2004), 

troben un rang LT per als adults mascles de 

115-175 mm, i una superior per a les femelles 

de 125-175 mm. Per a Empertal (Paderborn-

RNW, Alemanya) KLEWEN (1985) dona unes LT 

mitjanes de 149,8 mm (màxima de 192 mm) 

per els mascles i de 154,4 mm (màxim de 191 

mm) per les femelles. Per a Thüringen 

(Alemanya) SEIFERT (1991) assenyala LT 

mitjanes de 154,4 mm (màxim 201 mm) per els 

mascles, i de 159,9 mm (màxim 204 mm) per 

les femelles. Per una població estudiada per 

CATENAZZI (1998) en Camorino (Ticino, Suïssa) 

s’han aportat unes LT màximes de 183 mm per 

els mascles i 181 mm per les femelles. Com 

podem observar totes aquestes poblacions 

europees (repartides entre les subespècies S. s. 

salamandra i S. s. terrestris) presenten unes 

miden inferiors a les obtingudes a Badalona, i 

en els casos de les localitats de Moryszów 

(Polònia) i Thüringen (Alemanya) es donen 

longituds superiors per a les femelles com en el 

cas de Badalona (on tant les mitjanes com les 

mides màximes donen valors superiors a les 

femelles), pel contrari trobem com s’han 

observat longituds superiors per als mascles a 

Ticino (Suïssa). Mentre que el cas d’Empertal 

(Alemanya) i el cas de la carretera del Montseny 

presenten mitjanes superiors per a les femelles, 

encara que la dada màxima observada es per a 

un mascle.  
 

En poblacions ibèriques GALÁN i FERNÁNDEZ-

ÁRIAS (1993), donen uns rangs per a 

poblacions gallegues de Lcc entre 60-97 mm 

per als mascles i de entre 70-101 mm per a les 

femelles (i unes LT que oscil·len en els adults 

entre 120 i 180 mm). Mides Lcc que resulten 

també superiors per a les femelles, i que en el 

seu conjunt resulten inferiors a les màximes 

obtingudes per a les localitats catalanes 

estudiades. 
 

La població de la carretera del Montseny està 

sotmesa a una mortalitat anormalment alta que 

provoca piràmides poblacionals amb nombres 

de juvenils relativament alts i que es correspo-

nen més a una població en creixement. Inclús 

podria haver una major supervivència juvenil 

per disminució de competència amb adults en 

deixar aquests buits els seus territoris per alta 

mortalitat, el que encara incrementaria més 

aquesta desproporció. D’altra banda, la pobla-

ció badalonina sembla declinar per efecte del 

poc reclutament conseqüència de la forta 

reducció dels punts de reproducció i/o alta 

temporalitat dels mateixos. Altres factors a tenir 

en compte són la qualitat del medi per a les 

salamandres. Això incideix de forma diferent 

sobre tots els moments del cicle vital de 

l’espècie, reproducció, mortalitat larvària, 

juvenil i adulta el que determina les proporcions 

de les diverses classes d’edat de la població. 
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