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RESUM 

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

de salamandra comuna (Salamandra salamandra). L’estudi es va realitzar entre 1991 i 1995, sobre la 

població que aquesta espècie presenta al bosc de l’Amigó (Badalona, Catalunya).  

S’han obtingut 196 observacions de 117 femelles diferents. En el 82,6% de les femelles, totes les 

observacions mantenien entre elles distàncies inferiors a 100 m. Mentre que en el 17,4% d’elles, la 

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

Els dominis vitals detectats per a 17 femelles adultes (localitzades entre 3 i 8 ocasions, amb un total 

de 67 observacions) han resultat entre 0 i 2412,5 m2, amb un domini mitjà de 422,6 m2.  

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

resultat 59,6 m (rang de 0,2 m, fins a 288 m). 

A Badalona el 76,5% dels dominis vitals detectats per a les femelles adultes inclouen un punt de 

reproducció. Per al 23,5% restant no s’ha observat cap punt de reproducció dins els seus dominis (el 

que no s’hagin detectat, no vol dir que no s’apropin a ells, ja que si es reprodueixen haurien d’anar a 

aquests punts).  
 

PARAULES CLAU: Salamandra comuna; femelles adultes; dominis vitals; territoris; moviments.   

 
 

ABSTRACT 

This paper presents the results of home ranges and displacement data in Salamandra 

salamandra females observed during a monitoring study between 1991 and 1995 in the population of 

this species at the Bosc de l’Amigó. (Badalona, Catalonia). 

A total of 196 observations were obtained from 117 different females. In a 82.6% of the females, all 

their observations were within less than 100 m from each other, whereas in the other 17.4% the 

distance between the points of recapture were equal to or greater than 100 m. 

The home range detected for 17 adult females studied (calculated for animals captured between 3 and 

8 occasions, with a total of 67 observations) were between 0 and 2412.5 m2, with an average area 

of these ranges of 422.6 m2. 

The average between the most distant points for all the home ranges calculated was 59.6 m (range 

from 0.2 m up to 288 m). 

In Badalona 76.5% of the adult females home ranges detected included a breeding point. For the 

remaining 23.5% of females, no breeding point was observed within their territories. 
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INTRODUCCIÓ 
 

Tot i que Joly (1963 i 1968) assenyala per a la 

salamandra comuna Salamandra salamandra 

(Linnaeus, 1758) un important sedentarisme, 

Klewen (1985) i Conrady (2003) observen com 

alguns exemplars poden arribar a recórrer 

diversos centenars de metres.  

 

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).  

 

Bruno (1973) situa al voltant d’uns 70 m2 els 

desplaçaments en una hectàrea de 4 mascles i 

4 femelles de S. s. gigliolii al Parc Nacional 

d’Abruços (centre d’Itàlia). A Camorino (Suïssa), 

Catenazzi (1998) observa en una població de S. 

salamandra salamandra, com per a 17 

exemplars capturats en almenys 7 ocasions, 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 altra banda, les dades recollides per 

Schulte et al., 2007 indiquen unes àrees de 

moviment més extenses per a salamandres de 

Bergisches (Alemanya), trobant un rang de 678 

m2 per a un mascle i entre 78 i 2.266 m2 per a 

3 exemplars femelles. 

 

D’aquesta “Introducció” podeu trobar una 

versió més complerta en Rivera et al., 2020.  

 
MATERIAL I MÈTODES  
 

S’ha fet la monitorització 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) (veieu Rivera, Simón, 

Melero i Vilagrosa, 1999).  

 

Per aquest seguiment s’han realitzat 148 

sortides nocturnes, entre setembre de 1991 i 

novembre de 1995.  

Aquesta població està localitzada al vessant 

litoral de la serralada de Marina, 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 es troba envoltada d’un matollar 

mediterrani (garriga), en un àrea periurbana de 

la ciutat de Badalona.  
 

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 

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 posteriors recaptures, 

mitjançant la comparació del disseny de les 

taques dorsals. Aquests dissenys resulten 

diferents en cada exemplar. 

  

Al llarg del transsecte, es van establir 57 punts 

fixos de referència (amb pintura) al llarg del 

bosc. Es va topografiar el terreny per situar 

aquests punts al plànol.  

 

Per 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 fet 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 del 

mateix 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.   
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Les dades preliminars sobre l’ocupació 

territorial de les femelles d’aquesta població, es 

van presentar en Simón et al, (2002). Pel que 

fa als dominis vitals dels mascles de les 

salamandres d’aquesta mateixa població de 

Badalona, es troben publicats en Rivera et al., 

2020.  

 
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, 

Simón i Melero, 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 de les femelles de S. salamandra 

recapturades 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 117 

exemplars diferents de femelles adultes: 17 

femelles han estat observades més de dos cops 

(sumen 67 observacions); 29 han estat 

observades dos cops (sumen 58 observacions) i 

71 femelles han estat observades un cop. 

Mentre que 125 es el total de recaptures 

observades als que s’han d’afegir 71 (només 

observades un cop) que sumen 196 el total 

d’observacions de femelles.  
 

Les femelles recapturades representen el 

39,3% respecte a les femelles només 

observades un cop que representen el 60,7%. 

Sorprenentment, aquesta taxa de recaptures en 

les femelles (39,3%), resulta molt inferior a la 

detectada per als mascles (que ha estat del 

58,3%) de la mateixa localitat (Rivera et al., 

2020). I mentre que el mascle que més 

recaptures va tenir, va ser observat fins a 28 

cops, la femella que més cops va ser 

observada, ho va ser 8 cops (evidentment en el 

mateix número de sortides).  

 

 

Distàncies recorregudes 

De les 46 femelles recapturades, la mitjana de 

la distància màxima observada (els dos punts 

més distants per a cada exemplar) resulta 59,6 

metres (rang de 0,2 m. fins a 288 m.). 

D’aquestes 46 femelles, tenim 38 exemplars 

(105 observacions) per les que els punts més 

distants on han estat observades, en cap cas 

supera els 100 metres. Per altra banda tenim 8 

femelles (que sumen 20 observacions) en les 

que s’observa una distància superior a 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 

(216, 217, 275 i 288 metres). D’aquesta 

manera obtenim que els animals que han 

mantingut totes les seves observacions en 

distàncies inferiors a 100 metres constitueixen 

el 82,6%. Mentre que els animals en els que 

s’han obtingut desplaçaments superior a 100 

m, constitueixen el 17,4%.  
 

De les 46 femelles adultes recapturades, 29 

exemplars van trobar-se (almenys en alguna 

ocasió) en un dels punts d’aigua (on les 

femelles deixen les larves), mentre que les 

altres 17 van observar-se sempre lluny dels 

punts de reproducció (sempre a més de 10 

metres de l’aigua). La mitjana de la distància 

màxima observada pels exemplars en el que les 

seves àrees de moviments inclouen els punts 

de reproducció és de 61,3 metres, mentre que 

aquesta mitjana per els exemplars que no s’ha 

detectat cap presència en els punts de 

reproducció, ha estat de 56,8 metres. 
 

Pel total de les 196 observacions, 93 s’han 

trobat al voltant dels punts de reproducció (a 

menys de 10 m.), essent aquestes el 47,4% del 

total i detectades en només en l’ 1,5% del bosc 

habitat per les salamandres, però com la 

recerca no s’ha fet de forma homogènia pel 

bosc, creiem més aproximada la dada de que 

aquestes salamandres s’han trobat en 11,6% 

del transsecte. Malgrat que no tots els punts de 

reproducció han mantingut condicions aptes 
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per a la reproducció en les diverses temporades 

i que fins i tot, en algun d’ells la seva viabilitat 

ha estat bastant ocasional, hem continuat 

considerant aquests llocs amb un radi de 10 

metres al seu voltant com a tals.  

Les altres 103 observacions de femelles, que 

corresponen al 52,6% 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 47,4% del total de les 

observacions de femelles 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 és més probable trobar 

les femelles prop dels punts de reproducció, 

cosa lògica per altre banda, perquè si es 

reprodueixen, tard o d’hora, hauran d’anar a 

aquests punts a deixar les larves. 

 

Dominis vitals 

Pel que fa a les àrees d’ocupació observades 

per a les femelles adultes de Badalona, s’han 

considerat els dominis vitals de 17 d’elles, 

trobades entre 3 i 8 ocasions (i que en total 

resulten 67 observacions). La mitjana dels 17 

dominis vitals resultants és de 422,6 m2 (entre 

0 i 2412,5 m2).  

D’aquestes 17 femelles, en tres exemplars els 

dominis obtinguts resulten extremadament 

reduïts, inferiors a 1 m2, mentre que en altres 

dos aquests dominis arriben fins a 1.524,5 i 

2.412,2 m2. El cas de les femelles retrobades 

en espais molt reduïts, es podria pensar que ha 

estat per manca d’observacions, però no 

sembla ser així ja que la femella més cops 

retrobada (observada en 8 ocasions) ha estat 

una de les que s’ha detectat en àrees molt 

petites.   
 

Tal i com es pot observar a la Taula I, trobem 

alguns exemplars amb dominis vitals reduïts 

(veieu exemples a l’Imatge II), com per exemple 

les femelles: 110 (observada 8 cops i en un 

àrea de 0,5 m2), 204 i 281 (ambdues 

observades 3 cops cadascuna en àrees de pocs 

centímetres quadrats), 155 (observada 5 cops 

en una superficie de 3 m2), 176 (observada 4 

cops en un espai de 31,1 m2) i la 99 

(observada 3 cops en un domoni de 37 m2). 

Totes aquestes 6 femelles amb els dominis 

vitals reduïts, han mantingut la seva observació 

més propera a un punt de reproducció, entre 

11,5 i 170 m.  

Per altra banda (veieu Imatge III), s’han trobat 

dominis vitals importants per algunes femelles, 

els més grans han estat pels exemplars: 163 

(amb 3 localitzacions i un àrea de 2412,5 m2), 

102 (4 observacions i un àrea de 1524,5 m2), 

16 (5 observacions i un àrea de 915,5 m2) i la 

número 183 (3 observacions i un àrea de 623 

m2).  

Per les altres 7 femelles restants en les que 

s’ha pogut establir un domini, aquestes es 

situen entre els 66 i els 542,5 m2.  
 

A Badalona el 76,5% dels dominis vitals de les 

femelles adultes, inclouen dins, almenys un 

punt de reproducció. Per al 23,5% restant de 

femelles, encara que no s’han trobat dins dels 

seus dominis cap punt de reproducció, si en 

algun moment es reprodueixen i han d’anar a 

deixar les larves, encara que no s’hagin 

detectat, també haurien d’anar als punts 

d’aigua.  

 

 

 
 

 
 

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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Número exem.-- Núm. d’obser.-- Dist. màx. (m) -- Àrea (m2) 

27  3  66    66 

106  5  21    165 

204  3  0,2    0 

110  8  1    0,5 

107  3  217    542,5 

102  4  288    1524,5 

16  5  64    915,5 

281  3  0,2    0 

163  3  193    2412,5 

183  3  89    623 

21  4  54    216 

78  4  60    420 

176  4  33,5    31,1 

74  3  42    168 

99  3  74    37 

155  5  6    3 

227  4  35    61,2 

314  2  275    - 

320  2  0,7    - 

121  2  102    - 

124  2  12     - 

125  2  8    - 

236  2  131    - 

116  2  136    - 

94  2  2    - 

152  2  11    - 

165  2  8,5    - 

169  2  63    - 

171  2  45    - 

180  2  6    - 

265  2  49,5    - 

108  2  0,2    - 

111  2  20    - 

8  2  41    - 

201  2  44    - 

44  2  72    - 

206  2  1    - 

207  2  216    - 

63  2  20    - 

200  2  4    - 

131  2  16,5    - 

122  2  4    - 

221  2  92    - 

185  2  17    - 

115  2  13    - 

142  2  91    - 
 

 

TABLA I.- La primera columna de l’esquerra “Número exem.” representa el codi d’identificació numèric per cada exemplar; 

“Núm. d’obser.” el nombre d’observacions per a cadascun d’ells i que en total resulten 117 observacions per 46 femelles 

recapturades; “Dist. màx. (m)” la distància màxima en metres, entre les diferents localitzacions detectades, per a 46 exemplars 

recapturats;  “Àrea (m
2
)” la grandària dels dominis vitals obtinguts per 17 femelles (localitzades entre 3 i 8 cops, amb 67 

observacions). Altres 71 femelles capturades no van ser recapturades, pel que no es representen en aquesta taula (total de 
femelles diferents observades: 117). 
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IMATGE II.- A dalt, representació gràfica del transsecte, amb els dominis vitals de 7 femelles en tres requadres 

ampliats a sota: En requadre “A”= exemplar 176 en marró. En requadre “B”= exemplars 99 en verd; 227 en vermell; 

281 en gris; 204 en taronja. En requadre “C”= exemplars 155 en violeta i 110 en blau. 
 

   

 
IMATGE III.- Representació gràfica del transsecte, amb els dominis vitals de 5 femelles: Exemplar 163 en groc; 102 

en blau clar; 16 en vermell; 78 en violeta i 106 en blau fort. 

 
 

 

GRÀFICA I.- On es representen els dominis vitals obtinguts per a 17 femelles de salamandra comuna a Badalona. 

En l‘eix horitzontal en intervals de 100  m
2
. I el nombre de dominis en l’eix vertical. Els 17 dominis vitals es troben 

entre 0  m
2
 el més petit i 2.412,5  m

2
 el més gran, la major part d’aquests dominis es concentren a la primera columna 

de l’esquerra (entre 0 i 100 m
2
).  
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Algunes lectures sobre els moviments de les 

femelles 
 

Fent un repàs a les localitzacions de les 

femelles que s’han trobat 3 o més cops, els 

exemplars amb dominis més reduïts son: la 

110 (trobada en 8 ocasions entre els anys 

1992 i 1993), la 281 (observada 3 cops entre 

1994 i 1995), la 204 (identificada 3 cops en 

1995) i la 155 (trobada 5 cops entre 1992, 

1993 i 1994). Cap d’aquests quatre exemplars 

ha estat detectat en el moment de apropar-se 

a un punt de reproducció. Aquestes observa-

cions molt probablement haurien estat 

bàsicament motivades per motius alimentaris, 

quedant aquests moviments molt limitats a la 

mateixa boca dels seus caus o a les 

immediacions molt properes. 

 
La salamandra 74, va ser detectada l’any 

1991 a 13 metres d’un punt de reproducció i 

l’any 1992 en dos dates molt properes del mes 

d’octubre, en dos punts de reproducció 

diferents, en la primera d’aquestes dues 

observacions (femella en aparença prenyada) 

el punt de reproducció estava completament 

sec, pel que es possible que per aquest motiu 

fos trobada posteriorment en un l’altre punt de 

posta i en aquest cas, si mantenia aigua i era 

apte per deixar les larves. 
 

La femella 78 (observada en un total de 4 

ocasions), va ser vista dos cops allunyada dels 

punts de reproducció (a una distància de 24 m 

entre aquestes dues localitzacions) i els altres 

dos cops en dos punts de reproducció 

diferents, en temporades de posta diferents. 
 

La femella 102 (observada en un total de 4 

ocasions), va ser trobada l’any 1991 en un 

punt de reproducció. I els anys 1992 i 1994 va 

ser observada en un altre punt de reproducció 

diferent. Mentre que l’any 1995 va ser 

observada en un punt intermedi, a 119 i a 169 

metres dels dos punts de reproducció en els 

que anteriorment havia estat detectada.  
  

La femella 106 (observada 5 cops), va ser vista 

en un punt de reproducció un cop, l’any 1992 i 

un altre vegada l’any 1994. Aquest exemplar 

tenia el seu cau a només uns 10 metres 

d’aquest punt de reproducció. 
 

La femella 21 (observada 4 cops), va ser vista 

un cop fora dels punts de reproducció (a 23 

metres del més proper) i en tres temporades 

diferents, va ser observada en dos punts de 

reproducció. 
 

La femella 27 (localitzada 3 cops), va ser vista 

els anys 1991 i 1995 en els voltants del 

mateix punt de reproducció i l’any 1994 en una 

localització allunyada 66 metres. 
 

La femella 227, va ser vista en un total de 4 

ocasions, 3 de les quals van ser en un mateix 

punt de reproducció o en les seves proximitats 

(els anys 1991, 1994 i 1995).  

 
Conclusions d’aquestes lectures:  

 

Segons  aquestes  observacions,  sembla que 

les  femelles per motius alimentaris 

habitualment, no tendeixen a allunyar-se gaire 

del seu cau.  
 

No hem detectat femelles que havent deixat 

les larves, tornin a apropar-se al punt de 

reproducció al llarg de la mateixa temporada, 

pel que semblen fer-ho només amb aquesta 

finalitat. 
 

Les femelles en temporades diferents poden 

fer servir el mateix punt de reproducció, o 

poden fer servir un altre diferent. 
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