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RESUM 
 

En aquest treball es presenten els resultats dels dominis vitals i dades de desplaçaments de mascles 

de salamandra comuna Salamandra salamandra, observats al llarg d’un estudi de seguiment realitzat 

entre 1991 i 1995, a la població que aquesta espècie presenta al bosc de l’Amigó (Badalona, 

Catalunya).  

S’han obtingut 436 observacions de 151 mascles diferents. En el 84,1% dels mascles, totes les seves 

observacions mantenien entre elles distàncies inferiors a 100 m. Mentre que en el 15,9% d’ells, la 

distància entre els punts més allunyats de les seves observacions, han estat iguals o superiors a 100  m.       

La mitjana entre els punts més distants de tots els dominis vitals dels mascles d’aquesta localitat ha 

resultat 53,4 m (rang de 0,5 m, fins a 473 m). 

A Badalona el 60% dels dominis vitals detectats per als mascles adults, inclouen un punt de 

reproducció. Per al 40% restant de mascles, la totalitat de les seves observacions han estat fora de les 

basses de reproducció.  

Els dominis vitals detectats per a 62 mascles adults de salamandra comuna de Badalona (observades 

entre 3 i 28 ocasions) han resultat entre 1 i 2254 m2, amb una àrea mitjana d’aquests dominis de 

193,2 m2.  
 

PARAULES CLAU: Salamandra comuna; mascles adults; dominis vitals; territoris; moviments.   

 
ABSTRACT 
 

In this study we present the results of the home ranges and other data related to the movements of the 

Fire Salamander males (Salamandra salamandra), of a long-term study and monitoring carried out 

between 1991 and 1995, in the population of this species present in the “Bosc de l’Amigó” (Badalona, 

Catalonia). 

Localization data for 151 different males were obtained, with a total of 436 adult male observations. In 

a 84.1% of males, all their observations were recorded in less than 100 m from each other. While in 

the 15.9% of them, the distance between the furthest points of their observations, were equal to or 

greater than 100 m. 

The average between the most distant points of all the home ranges of the males of this locality was 

53.4 m (range from 0.5 m up to 473 m). 

In Badalona, 60% of the male home ranges detected include a breeding point. For the remaining 40% 

of males, all of their observations  were apart of the breeding places. 

The home ranges detected for 62 adult males (between 3 and 28 individual observations) resulted in 

sizes between 1 and 2254 m2, with an average area of these territories of 193.2 m2. 
 

KEYWORDS:  Firesalamander; adult males; home range; territories; movements. 
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INTRODUCCIÓ 

Per a la salamandra comuna Salamandra 

salamandra (Linnaeus, 1758), s’ha assenyalat 

un important sedentarisme (Joly, 1963; 1968), 

però alguns exemplars també semblen recórrer 

unes distàncies sorprenentment superiors a les 

que inicialment s’havia pressuposat. En aquest 

sentit Conrady (2003) descriu per al bosc de 

Müsselberg a Mitteren Thüringer (Spessart– 

Alemanya) una distància considerable entre els 

llocs on habiten les salamandres i els llocs de 

reproducció que es troben a diversos centenars 

de metres. Klewen (1985) troba per les 

salamandres estudiades a prop de Paderborn 

(Nordrhein-Westfalen, Alemanya) una distància 

mitjana recorreguda de 135 m., amb un rang 

de distancies observades entre 0 i 980 m. 

Segons aquest autor, l’activitat nocturna 

s’allarga entre 1h 35’ fins 7h 15’ i en 

condicions òptimes ambientals durant una nit 

poden recórrer entre 35 i 350 m., també 

assenyala com el 82% dels exemplars es van 

recuperar dins el radi d’acció nocturna 

esmentat, sense aparentment haver hagut de 

canviar a un altre refugi, però per a la resta 

d’animals, sospita que poden haver utilitzat un 

segon refugi alternatiu o que disposen de més 

d’un refugi segons l’època de l’any, passant del 

refugi de repòs hivernal, a un nou cau al 

començament del període d’activitat (Klewen, 

1985). 
 

El concepte de domini vital o “home range” 

inclouria els espais per on habitualment es mou 

l’animal, especialment les zones utilitzades per 

a la cerca d’aliments, per a la reproducció o per 

al descans (Burt, 1943).  
 

Les salamandres comunes, com molts altres 

vertebrats, solen ocupar un àrea per on 

desenvolupen la seva activitat. S’han fet 

diversos treballs en els que s’han obtingut 

dades sobre els dominis vitals de les 

salamandres comunes. Bruno (1973) publica 

un mapa amb els desplaçaments en una 

hectàrea de 4 mascles i 4 femelles de S. s. 

gigliolii al Parc Nacional d’Abruços (centre 

d’Itàlia). Aquests dominis es situarien al voltant 

d’uns 70 m2. Per una població de S. 

salamandra salamandra a Camorino (al Cantó 

de Tessin, sector meridional dels Alps suissos) 

Catenazzi (1998) observa per a 17 exemplars 

capturats en almenys 7 ocasions, com els 

mascles mantenen uns dominis vitals mitjans 

de 74 m2, mentre que els de les femelles 

resulten molt inferiors, amb una mitjana de 32 

m2. Per a S. s. terrestris Joly (1968) a la Sarthe 

(centre-oest de França) troba uns dominis vitals 

de 68 m2 de mitjana (entre 10 i 150 m2), i 

Denoël (1996) al Pays de l’Herbe (Bèlgica) per 

14 exemplars recapturats, es situen els seus 

moviments sobre 55 m2de mitjana (entre 5 i 

255 m2). Per altra banda, les dades recollides 

per Schulte et al., 2007 indiquen unes àrees de 

moviment més extenses per a les salamandres 

del bosc d’Ellhauser (Bergisches), trobant una 

mitjana de rangs de 494 m2 (± 282) per 

recaptures en un sol any i de fins 1.295 m2(± 

853) per dos anys, però si ho mirem per sexes, 

resulta un rang de 678 m2 per a un mascle i 

entre 78 i 2.266 m2 per a 3 exemplars 

femelles. 

 

 

 
 

MATERIAL I MÈTODES  

El seguiment a la població aïllada de 

salamandra comuna (Salamandra salamandra) 

a Badalona (UTM: 31T DF39) localitzada en un 

àrea de 61.125 m2, al bosc de l’Amigó 

(41.486455, 2.231779) (Rivera, Simón, Melero 

i Vilagrosa, 1999-a), va incloure 148 sortides 

nocturnes, entre setembre de 1991 i novembre 

de 1995. Al llarg d’aquests temps la periodicitat 

de les prospeccions va ser com a mínim 

quinzenal. Es tracta d’una població situada al 

vessant litoral de la serralada de Marina i 

localitzada al llarg d’un torrent, amb vegetació 

ombrívola Quercus ilex, Q. cerrioides, Ulmus 

minor, Populus alba, P. nigra, Corylus avellana, 

Rubus ulmifolius, Arundo donax, Crataegus 

monogyna, Smilax aspera, etc, i que es troba 

envoltada d’un matollar mediterrani (garriga), a 

3.800 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.  

 

Les prospeccions es van fer al llarg d’un corriol 

pel que es va establir un transsecte de 1.077 

m., al llarg de l’àrea boscosa del torrent de 

l’Amigó (que coincideix amb l’àrea d’ocupació 



Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 28: 7-18 

 

9 
 

de les salamandres) i on la distancia lineal dels 

dos punts extrems de la zona transsectada són 

700 m. 

 
Els exemplars adults van ser fotografiats, per a 

la seva identificació en posterior recaptures, 

mitjançant la comparació del disseny de les 

taques dorsals. Aquests dissenys resulten 

diferents en cada exemplar, encara que amb el 

temps, en alguns individus es poden detectar 

variacions puntuals en el seu disseny, 

principalment com a conseqüència del 

creixement dels propis animals (Pérez-Novo, 

2017). Aquestes diferències no resulten cap 

obstacle per a la identificació dels exemplars 

adults. Tots els exemplars adults es van poder 

identificar en successives recaptures.  

Per altra banda, les diferències observades en 

el disseny dels animals juvenils i subadults, 

quan les recaptures han estat distants en el 

temps, si que poden resultar un obstacle per a 

la seva identificació (Pérez-Novo, 2017).  

Al llarg del transsecte, es van establir 57 punts 

fixos de referència (pintats amb pintura en la 

base d’alguns arbres o rocs) al llarg del bosc, 

per situar aquests punts al plànol tenint en 

consideració el pendent, es va topografiar el 

terreny.  

Per poder localitzar els exemplars observats al 

llarg del transsecte, es mesura amb precisió la 

distància (amb una cinta mètrica de 25 metres) 

fins el punt de referència més proper del mateix 

transsecte, però quan l’observació s’ha 

visualitzat a una distància del corriol (cap a fora 

del transsecte) s’ha realitzat una triangulació, 

mesurant les distàncies i els angles (amb 

brúixola) entre el punt de l’observació i els dos 

punts de referència més propers del transsecte.  
 

 

Els càlculs dels dominis vitals s’han fet 

mitjançant la unió poligonal dels punts exteriors 

de les localitzacions obtingudes per a cada 

exemplar, en polígons convexos, sense angles 

interns superiors a 180º (veieu Odum i 

Kuenzler, 1955). L’obtenció de l’àrea del 

polígon s’ha calculat amb la descomposició de 

la mateixa en triangles (triangulació) i sumant 

les àrees obtingudes d’aquests triangles (b x 

h/2) que constitueixen cadascun dels polígons. 

Aquesta àrea del polígon obtinguda per a cada 

cas, equival a l’estimació del domini de cada 

exemplar.   

 
Per als dominis vitals de les salamandres de 

Badalona (Catalunya) es van presentar les 

primeres dades preliminars d’aquest estudi en 

Simón et al., 2002(a) (per als mascles) i Simón 

et al., 2002(b) (per les femelles). Fins el 

moment la monitorització d’aquesta població 

badalonina de salamandra comuna, ha permès 

la publicació de diferents treballs: Rivera et al., 

1994; Rivera, Simón, Melero, Úrios, Vilagrosa, 

1999a; 1999b; Rivera, Simón, Melero 1999; 

Rivera i Simón 1999; Simón et al., 2006; 

Melero et al., 2014; Rivera Simón, Melero i 

Fernández, 2015; Rivera, Simón i Melero, 

2015; Rivera et al., 2016; Rivera, Simón i 

Melero, 2019.  

 
S’ha de recordar que aquesta població al llarg 

del període d’estudi va patir l’onze d’agost de 

1994, un incendi forestal que va transformar de 

forma significativa el bosc de l’Amigó (Rivera et 

al., 2015) i que com a conseqüència d’aquest 

incendi i dels efectes d’unes pluges torrencials 

posteriors, es va ocasionar una molt important 

davallada en els efectius d’aquesta espècie, 

reduint-se a la meitat la població (Melero et al., 

2014), i també s’ha de tenir en consideració la 

forta pressió antròpica que pateix aquesta 

població periurbana (veieu Rivera, Simón i 

Melero, 2015). 

 

 
 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 
Per aquest estudi s’han tractat les dades de 

seguiment dels mascles de S. salamandra 

recapturats en la població badalonina objecte 

de seguiment, en 148 prospeccions nocturnes 

durant un període de 4 anys i tres mesos, entre 

setembre de 1991 i novembre de 1995. 

En el període estudiat s’han identificat 160 

mascles adults, dels que s’han de descartar 9 

exemplars per no disposar de dades concretes 

de localització. D’aquesta manera s’han recollit 

dades de localització per a 151 mascles 

diferents, amb un total de 436 observacions de 

mascles adults de Salamandra salamandra. 

D’aquests 151 exemplars, 88 (58,3%) han 
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estat recapturats (observats entre 2 i 28 

ocasions) i 63 exemplars (41,7%) només han 

estat trobats un cop (però aquests 63 

exemplars respecte al còmput de 436 

observacions de mascles adults localitzats, 

representen el 14,4% del total d’aquestes 

observacions).  

Dels 88 mascles adults recapturats, 62 van ser 

trobats entre 3 i 28 ocasions.  

 
Distàncies recorregudes 

Dels 88 mascles recapturats, la mitjana de la 

distància màxima observada (els dos punts més 

distants per a cada exemplar) resulta 53,4 

metres (rang de 0,5 m. fins a 473 m.). 

D’aquests 88 mascles, tenim 74 exemplars 

(319 observacions) en les que els punts més 

distants on han estat observats, en cap cas 

supera els 100 metres. Per altra banda tenim 

14 exemplars (que sumen 54 observacions) en 

els que s’observa una distància de més de 100 

metres entre els punts més allunyats de les 

seves observacions. Aquí hi tindríem incloses 

algunes importants distàncies, arribant en 4 

d’aquests exemplars a superar els 200 metres 

(225, 313, 322 i 473 metres). D’aquesta 

manera obtenim que els animals que han 

mantingut totes les seves observacions en 

distàncies inferiors a 100 metres constitueixen 

el 84’1%. Mentre que els animals en els que 

s’han obtingut desplaçaments superior a 100 

m, constitueixen el 15,9%. Segons Klewen 

(1985) les salamandres en una nit poden 

arribar a recorre fins a 350 m, pel que 

sorprenentment nosaltres només tenim una 

dada d’un mascle que supera aquesta distància 

(473 m.), i que segons les observacions de 

Klewen, podrien correspondre o a un canvi de 

cau, temporal o permanent, no podem 

especular en aquest sentit, perquè aquest 

exemplar només va aparèixer aquests dos cops. 

 
Per exemplars, dels 88 mascles adults 

recapturats, 42 exemplars van trobar-se 

(almenys en alguna ocasió) en un dels punts 

d’aigua on les femelles deixen les larves, 

mentre que els altres 46 van observar-se 

sempre lluny, a més de 10 metres dels punts 

de reproducció. La mitjana de la distància 

màxima observada pels exemplars en el que les 

seves àrees de moviments inclouen els punts 

de reproducció es de 42,3 metres, mentre que 

aquesta mitjana pels exemplars que es troben 

lluny dels punts de reproducció ha estat de 

63,6 metres, distància molt superior en aquest 

cas, pel que amb aquesta dada semblaria com 

els mascles que es desplacen prop dels punts 

de reproducció tenen uns moviments més 

curts, en comparació als que es mouen lluny 

dels punts de reproducció, pel que resultaria 

important per un mascle de salamandra tenir el 

territori proper a un punt de reproducció, a on 

tard o d’hora s’aproximaran les femelles per 

deixar les larves. Aquests mascles que sovint es 

troben en els millors llocs per trobar femelles, 

tindrien més possibilitats de copular amb les 

femelles que els mascles amb caus allunyats 

dels punts de reproducció. 

 
Mentre que pel total de les 436 observacions 

de mascles de salamandra, 194 s’han trobat al 

voltant dels punts de reproducció (a menys de 

10 m.). Això representa el 44,5% del total de les 

observacions, totes concentrades en només l’ 

1,5% del bosc, però com la recerca no s’ha fet 

de forma homogènia per tot l’espai, creiem més 

aproximada referenciar la dada de que 

aquestes salamandres s’han trobat en 11,6% 

del transsecte. S’ha d’entendre que encara que 

no tots els punts de reproducció han mantingut 

condicions aptes per a la reproducció en les 

diverses temporades i que fins i tot, en algun 

d’ells la seva viabilitat ha estat bastant 

ocasional, tot i això, hem continuat considerant 

aquests llocs amb un radi de 10 metres al seu 

voltant com a tals. Les altres 242 observacions 

de salamandres, que corresponen al 55,5% del 

total d’observacions, han estat detectades en 

llocs allunyats dels punts de reproducció (a més 

de 10 m.), que representen el 98,5% del bosc 

habitat per les salamandres i el 88,4% del 

transsecte. Pel que en només l’11,6% del 

transsecte (els sectors propers a les àrees de 

reproducció), es concentren el 44,5% del total 

de les observacions de mascles de 

salamandres en aquest bosc. Amb aquestes 

dades es veu reflectit com la distribució de les 

observacions al bosc no es pas homogènia i 

que els exemplars de salamandra mascles, 

tenen una acusada predilecció per situar-se 

prop dels punts de reproducció. 
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Per altre banda, amb coincidència amb Denoël 

(1996), la major part dels desplaçaments de 

salamandres observades en aquest treball, 

s’han detectat pel mateix camí (per on s’ha fet 

el transsecte), degut a que les salamandres 

semblen aprofitar el camí, tant per desplaçar-

se, com per situar-se activament a l’espera de 

que s’apropi alguna femella, això pot ser a 

causa de que al llarg del camí hi hauria millor 

visibilitat i menys obstacles). Aquest camí i 

transsecte, segueix paral·lel a l’eix del torrent i 

travessa tot l’àrea forestal, ocupada per 

aquesta espècie d’amfibi. És per aquesta raó i 

perquè la major part del transsecte discorre per 

trams bastant rectes (en molts casos les 

diferents recaptures es donen per trams quasi 

longitudinals), pel que el resultant de la 

superfície d’àrea d’ocupació tendeix en gran 

mesura a coincidir amb un tram allargat. Per 

aquest motiu creiem, que per aquesta localitat 

amb les característiques descrites, la distància 

màxima entre les observacions pot resultar una 

dada quasi tan important com la superfície 

d’àrea d’ocupació. 

 
Dominis vitals 

Pel que fa a les àrees d’ocupació observades 

per als mascles adults de les salamandres de 

Badalona, s’han considerats els dominis vitals 

per 62 exemplars, trobats entre 3 i 28 ocasions 

(i que en total son 321 observacions). La 

mitjana dels 62 dominis vitals resultant es de 

193,2 m2 (entre 1 i 2.254m2). D’aquests 62 

mascles, en 4 d’ells s’han detectat unes 

superfícies d’ocupació superiors a 500 m2 (molt 

per sobre de la mitjana). 

 

Tal i com es pot observar en les taules I i II, 

trobem alguns mascles amb dominis vitals 

reduïts, com per exemple els mascles: 28 

(observat 15 cops i en un àrea de 6,4 m2), 49 

(observat 28 cops i en un àrea de 7,5 m2) o el 

308 (observat 4 cops i en un àrea de 1 m2), 

aquests resulten clars exemples d’animals que 

no tenen necessitats de recórrer grans 

distàncies des del seu refugi, ni per motius 

alimentaris, ni reproductors, ja que els seus 

caus es troben molt a prop d’un punt on les 

femelles van a deixar les larves i on aquests 

mascles aprofiten per esperar-les. Per altre 

banda alguns mascles que viuen lluny dels 

punts de reproducció, també poden mantenir 

petits territoris, com podria ser el cas dels 

mascles 79 (observat 5 cops en un àrea de 8 

m2), del 34 (observat 8 cops en un àrea de 63 

m2) o del mascle número 2 (observat 4 cops en 

un àrea de 31 m2). Mentre que d’altres mascles 

que també semblen tenir el seu cau allunyat 

dels punts de posta, fan desplaçaments ben 

llargs en el període de zel, cercant espais amb 

prou visibilitat, tot esperant el pas d’una 

femella. Entre aquests podem destacar els 

mascles número 66 (observat 13 cops), 38 

(observat 6 cops), 11 (observat 6 cops), 4 

(observat 5 cops) i 284 (observat 3 cops) amb 

les àrees de dominis vitals més extenses, de 

496, 981, 1237,5, 1298 i 2254 m2, 

respectivament. Tanmateix a la major part dels 

exemplars se’ls ha trobat dominis clarament 

intermedis.  

 
A Badalona el 60% dels dominis vitals detectats 

per als mascles adults, inclouen dins els seus 

dominis un punt de reproducció. Per al 40% 

restant de mascles, la totalitat de les seves 

observacions han estat fora de les basses de 

reproducció.  

Si comparem els moviments màxims observats 

per als 42 mascles localitzats fora dels punts 

de reproducció, la mitjana d’aquests 

desplaçaments ha estat de 63,6 metres. 

Mentre que per als 46 exemplars localitzats en 

punts de reproducció, la mitjana entre els punts 

més llunyans per a cada exemplar ha estat de 

42,3 metres, pel que aquesta dada confirmaria 

una major mobilitat per els mascles que es 

localitzen fora dels punts de reproducció, i 

alhora la probabilitat de trobar més mascles 

augmenta en apropar-se als punts de 

reproducció, pel que en aquest sentit, les 

nostres dades estarien en conformitat amb 

l’observat per Manenti et al. (2017). 

 
En Simón et al. (2020) trobareu la comparació 

dels presents resultats dels mascles, amb els 

resultats obtinguts per a les femelles. 
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0 – 10 m 10 - 20 m 20 – 40 m 40 – 80 m 80 - 150 m + 150 m 
79 (5): 8 

67 (2): 1  

186 (2): 3 

189 (2): 4 

188 (2): 0,5 

52 (2): 7 

28 (15): 8 

100 (2): 8 

149 (2): 5 

53 (2): 8 

51 (3): 8 

56 (3): 8,5 

20 (7): 6,5 

49 (28): 6 

6 (4): 15 

119 (3): 15 

147 (2): 12 

307 (2): 16 

219 (2): 12,5 

303 (2): 12 

222 (2): 11 

15 (2): 17 

32 (3): 14 

26 (6): 10,5 

85 (2): 12 

228 (3): 19 

137 (3): 12,5 

54 (3): 13 

22 (6): 13 

55 (5): 18 

58 (12): 11 

46 (8): 19,5 

296 (4): 18 

308 (4): 11 

187 (8): 17,5 

156 (3): 11,5 

24 (3): 13 

135 (3): 36 

70 (3): 34 

42 (4): 34 

64 (3): 36 

1 (3):36 

34 (8): 36 

17 (4): 25 

40 (4): 23 

2 (4): 31 

72 (3): 25 

35 (2): 33  

68 (2): 31 

5 (2): 30 

87 (3): 29,5 

138 (2): 39,5 

148 (2): 39 

77 (2): 28 

80 (2): 28 

48 (6): 30 

257 (3): 25 

76 (6): 28 

19 (5): 32  

84 (2): 21 

23 (14): 24 

14 (3): 67 

10 (3): 79 

197 (3): 53 

37 (3): 52 

141 (5): 73 

159 (2): 78 

57 (6): 62 

66 (13): 62 

192 (3): 50 

18 (5): 44 

 

 

90 (4): 100 

89 (4): 125 

134 (3): 105 

285 (3): 110 

38 (6): 109 

50 (3): 105 

12 (4): 93 

248 (2): 83 

31 (6): 81 

 

 

 

11 (6): 225 

297 (4): 313 

154 (2): 473 

284 (3): 322 

69 (5): 196 

4 (5): 166 

98 (3): 153 

61 (3): 186 

 

 

 

 

14exemplars             
77 observa. 

23 exemplars           
92 observa. 

24 exemplars           
92 observa. 

10 exemplars           
46 observa. 

9 exemplars             
35 observa. 

8 exemplars             
31 observa. 

TAULA I: A la part superior, s’agrupen en sis columnes verticals, unes agrupacions (de menys a 

més, d’esquerra a dreta) segons les distàncies de la longitud màxima observada entre els dos 

punts més distants del conjunt d’observacions per a cada exemplar. A la part central de les 

columnes trobem diferents línies, i en cadascuna d’aquestes línees, els primers números 

representen el codis numèric individual de cada un dels 88 mascles adults recapturats; el segon 

número (entre parèntesi) correspon al número d’observacions d’aquest exemplar; el tercer número 

desprès dels dos punts, correspon a la distància màxima observada entre els dos punts més 

distants entre el conjunt d’observacions per a cada exemplar. A sota el número de mascles adults 

diferents (x=88) i també el total de les observacions, dividits en cada una de les diferents 

columnes (x=373). 
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0 – 10 m
2
 10 - 25 m

2
 25 – 50 m

2
 50 – 100 m

2
 100 - 200 m

2
 200 - 500 m

2
 + 500 m

2
 

49 (28): 7,5  

28 (15): 6,4 

24 (3): 6,5 

79 (5): 8 

54 (3): 6,5 

257 (3): 6,2 

308 (4): 1 

137 (3): 6,2 

32 (3): 7 

56 (3): 5,1  

156 (3): 20,1 

20 (7): 16,2 

288 (3): 19 

58 (12): 13,7 

87 (3): 22,1 

26 (6): 31,5 

51 (3): 30 

40 (4): 40,2 

10 (3): 39,5 

296 (4): 27 

2 (4): 31 

42 (4): 34 

22 (6): 26 

23 (14): 84 

34 (8): 63 

19 (5): 96 

72 (3): 56,2 

119 (3): 82,5 

14 (3): 67 

46 (8): 86,2 

55 (5): 76,5 

61 (3): 93  

187 (8): 51,7 

197 (3): 53 

6 (4): 63,7 

192 (3): 75 

1 (3): 63 

134 (3): 105 

141 (5): 146 

64 (3): 126 

50 (3): 105 

57 (6): 155 

285 (3): 165 

12 (4): 186 

70 (3): 136 

297 (4): 155 

135 (3): 144 

48 (6): 135 

69 (5): 295,5 

31 (6): 364,5 

76 (6): 280 

90 (4): 250 

89 (4): 322,5 

17 (4): 255 

98 (3): 308 

18 (5): 352 

37 (3): 338 

66 (13): 496 

11 (6): 1237,5 

 284 (3): 2254 

4 (5): 1298 

38 (6): 981 

10exemplars   
70 observa. 

5 exemplars 
28 observa. 

8 exemplars  
34 observa. 

14 exemplars  
73 observa. 

11 exemplars  
43 observa. 

10 exemplars 
53 observa. 

4 exemplars  
20 observa. 

 

TAULA II: S’agrupen en set columnes verticals de menys a més, segons la grandària dels dominis 

vitals obtinguts per 62 exemplars mascles adults de salamandra comuna (localitzats entre 3 i 28 

cops, amb 321 observacions). A la part central de les columnes trobem diferents línies, i en 

cadascuna d’aquestes línies, els primers números representen el codis numèric individual de cada 

exemplar, el segon entre parèntesi correspon al número d’observacions d’aquest exemplar, i el 

tercer número desprès dels dos punts, correspon al domini vital detectat per aquest exemplar en 

m2. A sota el número d’exemplars diferents i del total de les observacions per a cada una de les 

diferents columnes que representen en diferents conjunts de grandàries de mida del dominis 

vitals.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMATGE I: En aquest mapa, s’aprecia el 

torrent de l’Amigó (Badalona), on s’assenyala 

en groc l’àrea ocupada per les salamandres 

(representació feta a partir d’un mapa original 

de l’I.C.C.). 
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IMATGE II: Representació gràfica del transsecte de 1.077 m., al llarg de l’àrea boscosa del torrent de 

l’Amigó (Badalona), en blau assenyalats amb fletxes els punts de reproducció. 

 

 
IMATGE III: Representació gràfica del transsecte, amb els dominis vitals de 5 mascles: 284 en taronja; 

50 en violeta; 18 en vermell; 38 en blau i l’11 en verd. 

 

 
IMATGE IV: Representació gràfica del transsecte, amb els dominis vitals de 5 mascles: 66 en vermell; 

31 en blau; 4 en verd; 98 en groc i 89 en violeta. 
 

 
IMATGE V: Representació gràfica del transsecte, amb els dominis vitals de 9 mascles: 23 en vermell; 

57 en verd; 48 en blau fort; 55 en taronja; 76 en violeta; 19 en gris; 141 en granat; 6 en rosa i el 34 

en blau clar. 

 

  
 

IMATGE V (bis): Ampliacions de les tres zones assenyalades a la “Imatge V”, on es representen 

dominis vitals de 9 mascles. Al requadre de l’esquerra hi trobem els dominis de 6 mascles (23 en 

vermell; 76 en violeta; 19 en gris; 141 en granat; 6 en rosa i el 34 en blau clar). I al requadre de la 

dreta els dominis vitals de 3 macles (57 en verd; 48 en blau fort; 55 en taronja).  
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IMATGE VI: Representació gràfica del transsecte, amb els dominis vitals de 15 mascles: 288 en 

vermell; 137 en blau fort; 257 en blau clar; 54 en verd fort; 56 en verd clar; 58 en lila; 296 en taronja; 

308 en grana; 20 en rosa; 56 en marró; 24 en groc; 49 en gris; 87 en olivaci; 28 en marró fosc i 26 

en verd blavós. 
 

             
 
 

IMATGE VI (bis): Ampliacions de les tres zones assenyalades a l’Imatge VI, on es representen dominis 

vitals de 15 mascles. Al requadre de l’esquerra hi trobem els dominis de 9 mascles (288 en vermell; 

137 en blau fort; 257 en blau clar; 308 en grana; 20 en rosa; 56 en marró clar; 24 en groc; 28 en 

marró fosc i 26 en verd blavós). Al requadre del centre hi ha representats els dominis de 4 mascles 

(54 en verd fort; 296 en taronja; 49 en gris i 87 en olivaci). I al requadre de la dreta els dominis vitals 

de dos macles (56 en verd clar i  58 en lila). 
 

 
 

GRÀFICA I.- Es representen els dominis vitals obtinguts per als 62 mascles de salamandra comuna a 

Badalona, en intervals de 100 m
2
 en l’eix horitzontal (on les columnes es representen en intervals de 25 m

2
) 

i, el nombre de dominis en l’eix vertical. Els 62 dominis vitals es troben entre 1 m
2
 el més petit i 2.254  m

2
 

el més gran, la major part d’aquests dominis es concentren en els primers 400 m
2
 (especialment en els 

primers 200 m
2
), a partir d’aquí comencen a ser més aviat ocasionals.  
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GRÀFICA II.- En l’eix horitzontal apareixen visualitzades les dades dels dominis vitals en escala 

logarítmica (on l’escala no es la natural, ja que cada valor és el doble de l'anterior). Observant en aquesta 

distribució de dades com els valors preferits dels mascles tenen un màxim cap a 80-160m
2
.  
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IMATGE VII.- Metamòrfic de salamandra comuna fotografiat el 19 de febrer de 2020, a la font de 

l’Amigó (Badalona), l’únic punt d’aigua que es manté en l’actualitat, com a punt reproductor 

d’aquesta espècie a la zona d’estudi.   

https://soccatherp.files.wordpress.com/2012/12/butll-sch-17-4.pdf

