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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

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.

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).

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.

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

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
8
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de les salamandres) i on la distancia lineal dels
dos punts extrems de la zona transsectada són
700 m.

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.

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.

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

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
9
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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.

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.

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.

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.

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
10
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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 desplaçarse, 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.

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).

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

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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257 (3): 25
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24 (3): 13
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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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308 (4): 1
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46 (8): 86,2

12 (4): 186

98 (3): 308
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22 (6): 26

55 (5): 76,5

70 (3): 136

18 (5): 352

32 (3): 7

61 (3): 93

297 (4): 155

37 (3): 338

56 (3): 5,1

187 (8): 51,7

135 (3): 144

66 (13): 496

197 (3): 53

48 (6): 135

6 (4): 63,7
192 (3): 75
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10exemplars
70 observa.

5 exemplars
28 observa.

8 exemplars
34 observa.

14 exemplars
73 observa.

11 exemplars
43 observa.

10 exemplars 4 exemplars
53 observa.
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 m2 en l’eix horitzontal (on les columnes es representen en intervals de 25 m2)
i, el nombre de dominis en l’eix vertical. Els 62 dominis vitals es troben entre 1 m2 el més petit i 2.254 m2
el més gran, la major part d’aquests dominis es concentren en els primers 400 m2 (especialment en els
primers 200 m2), a partir d’aquí comencen a ser més aviat ocasionals.
15
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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 80-160m2.
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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 m 2, 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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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.

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.

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.

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.

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.

D’aquesta “Introducció” podeu trobar una
versió més complerta en Rivera et al., 2020.

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.

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
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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.

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%.

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.

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

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
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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.

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.

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

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 (m2)” 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 m2. I el nombre de dominis en l’eix vertical. Els 17 dominis vitals es troben
entre 0 m2 el més petit i 2.412,5 m2 el més gran, la major part d’aquests dominis es concentren a la primera columna
de l’esquerra (entre 0 i 100 m2).
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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 observacions 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
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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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RESUM
Es revisa un gran nombre de fotografies obtingudes des dels anys 80 del segle XX fins l’actualitat i les
descripcions de la coloració corporal de les diverses col·leccions consultades de Podarcis pityusensis
procedents de l’illa de Formentera. Es posa de manifest l’ampla diversitat de coloracions, amb un gran
polimorfisme intra-poblacional i inter-poblacional existent a l’illa de Formentera. Es constata la variació
gradual (clina) nord-sud observada, especialment a la punta des Trucadors, paral·lela als canvis de substrat
i de recobriment vegetal. També es constata que no totes les coloracions pròpies de Podarcis pityusensis
formenterae són presents en tots els indrets de l’illa, sinó que a cada zona existeixen unes coloracions
pròpies, i sempre amb una elevada riquesa intra-poblacional.
Comparant el material obtingut en diferents èpoques es constata que aquestes diferències geogràfiques en
la coloració corporal de les sargantanes es mantenen al llarg del temps.
Els juvenils presenten sempre la mateixa coloració a tota l’illa.

PARAULES CLAU: Biodiversitat; coloració; adaptació; evolució; variació geogràfica.
ABSTRACT
We review the enormous photographic material obtained from the 80's of the 20th century to the present
and the descriptions of body colouration of the many consulted collections of Podarcis pityusensis from the
island of Formentera. The wide variety of colourations is evident, with a large intra-population and interpopulation polymorphism existing on the island of Formentera. A north-south gradual change is observed,
especially at the Punta des Trucadors, parallel to the changes in the substrate and the vegetation. It is also
noted that not all the colors of Podarcis pityusensis formenterae are present in all parts of the island, but
that each region has its own colourations, and always with a high intra-population richness.
Comparing the material obtained at different periods, it can be seen that the geographic differences in
lizard body colouration persist over time.
The offspring always have the same colouration throughout the island.

KEYWORDS: Biodiversity; colouration; adaptation; evolution; geographic variation.
RESUMEN
Se revisa un gran número de fotografías obtenidas desde los años 80 del siglo XX hasta la actualidad y las
descripciones de la coloración corporal de las múltiples colecciones consultadas de Podarcis pityusensis
procedentes de la isla de Formentera. Se pone de manifiesto la amplia diversidad de coloraciones, con un
gran polimorfismo intrapoblacional e interpoblacional existente en la isla de Formentera. Se constata la
variación gradual (clina) norte-sur que se observa, especialmente en punta des Trucadors, paralela a los
cambios de substrato y recubrimiento vegetal. También se constata que no todas las coloraciones propias
de Podarcis pityusensis formenterae se encuentran en todos los lugares de la isla, sino que en cada zona
existen unas coloraciones propias, manteniendo siempre una elevada diversidad intrapoblacional.
Comparando el material obtenido en distintas épocas se constata que estas diferencias geográficas en la
coloración corporal de las lagartijas se han mantenido a lo largo del tiempo.
Mientras que los juveniles presentan la misma coloración en toda la isla.

PALABRAS CLAVE: Biodiversidad; coloración; adaptación; evolución; variación geográfica.

Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 28: 27-48
caracteritzar per la proliferació de descripcions
de noves subespècies de lacèrtids procedents
dels illots mediterranis. De tal manera que
s’imposà inicialment la premissa una illa = una
subespècie.

INTRODUCCIÓ
La sargantana de les Pitiüses, Podarcis
pityusensis, presenta un elevat polimorfisme
amb una gran diversitat de coloracions
corporals. Aquesta diversitat fenotípica va
propiciar que durant el segle XX es descrivissin
un nombre important de subespècies i que
l’interès científic s’enfoqués en la problemàtica
taxonòmica (e. g. Eisentraut, 1949; Salvador,
1984; Cirer, 1987), obviant-se el possible valor
adaptatiu, evolutiu o ecològic que ens oferia
aquesta elevada diversitat intraespecífica. En el
treball de Cirer & Martinez-Rica (1990) ja es va
apuntar que l’extraordinari polimorfisme de
Podarcis pityusensis responia a una tendència
adaptativa
segons
les
característiques
ecològiques que presentaven els illots, amb
una convergència en el color quan les
característiques dels hàbitats coincidien. En
aquest sentit, és remarcable la coloració beig
clar, de les poblacions dels illots de s’Alga,
Caragoler, nord de s’Espardell i la de punta des
Trucadors de Formentera, una de les
poblacions objecte del present treball, amb
coloracions blanquinoses críptiques amb un
substrat sorrenc, de colors clars i escàs
recobriment vegetal (Cirer & Martinez-Rica,
1990).

Pel que fa a Podarcis pityusensis el llistat de
subespècies proposades inclou, ni més ni
menys, que fins a 40 trinomis (taula 1), es
marquen en negreta els trinomis que tenen
relació directe amb l’illa de Formentera, i que
són objecte d’aquest estudi. Posteriorment,
diversos autors han argumentat que no és tal el
nombre de subespècies vàlides i s’han realitzat
diverses revisions taxonòmiques (Eisentraut,
1949; Salvador, 1984, 2009; Cirer, 1987). En
l'última revisió realitzada per Salvador, 2009,
es contemplen 23 subespècies.
Explícitament, no es considerarà la situació
taxonòmica de les poblacions estudiades. El
motiu és la manca d’una base genètica prou
sòlida que confirmi l’existència de 23
subespècies morfològiques, tal i com es
demostra en un estudi realitzat amb DNA
mitocondrial de sargantanes procedents de 32
illes pitiüses; en el que també es confirma una
baixa diversitat genètica intra-específica
(Rodriguez, et al, 2013). L’absència de
marcadors genètics que sustentin les
subespècies de Podarcis pityusensis també es
va constatar en un estudi genètic preliminar de
10 poblacions de Podarcis pityusensis
(Guillaume & Cirer, 1985), ampliat a 20
poblacions en un segon intent de trobar
aquests marcadors (Cirer & Guillaume, 1986);
resultats que foren utilitzats per presentar la
proposta taxonòmica de Cirer (1987) en la que
es reduïen les subespècies a 6, però es
proposava utilitzar el trinomi per a saber el lloc
(illa o illot) de procedència, ja que és de gran
utilitat pràctica, malgrat no tenir validesa
taxonòmica (vegeu taula 1).

L’arxipèlag pitiús és un lloc privilegiat pels
estudis naturalistes. La presència d’una conjunt
de més de 50 illes o illots de diverses mides,
alçades, recobriment vegetal, substrat geològic,
orientació, exposició a les esquitxades del mar,
etc., oferiren un marc inigualable als
naturalistes d’inicis del segle XX que anaven a
la recerca de material per a farcir de noves
espècies i subespècies els seus museus i
institucions científiques. Tots els camps
naturalistes es veren afectats per aquesta
cursa entre científics, tots volien ser el primer
que trobés una ubicació nova per a tal o qual
espècie, o subespècie en el cas de Podarcis
pityusensis. El mateix Dr. Eisentraut, i els antics
col·laboradors del Dr. Mertens, em confirmaren
aquestes presses i rivalitats en les entrevistes
que els vaig fer l’any 1981, durant les meves
estades al Museum Alexander Koenig de Bonn i
al Senckenbergmuseum de Frankfurt.

Bé, es cert, que algunes poblacions insulars
presenten característiques morfològiques i de
coloració corporal que ens permeten identificar
inequívocament la seva procedència. Aquests
casos són els que justifiquen la presència de
taxons subespecífics. Però això no sempre és
així i moltes subespècies descrites presenten
característiques morfològiques i de coloració
solapades entre sí en una proporció tan gran

En aquest context, la bibliografia herpetològica
de la primera meitat del segle XX es va
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que fa del tot impossible identificar de quina
subespècie es tracta si no es coneix el lloc de
captura.

Podarcis pityusensis grueni, Müller, 1928

Aquesta elevada diversitat fenotípica és
possible gràcies a que les illes Pitiüses ens
ofereixen una gran diversitat d’ecosistemes
insulars. I dins les illes més grans també hi ha
una certa diversitat d’hàbitats. La majoria dels
petits illots semblen similars, com rèpliques
d’un mateix ecosistema, però cada un és
particular, característic i diferent de qualsevol
altre. Aquesta riquesa d’hàbitats disponibles ha
permès que la plasticitat fenotípica que
presenta l’espècie Podarcis pityusensis es
manifesti en un grau molt elevat. Aquest fet
encara té més interès quan es constata que la
diversitat morfològica i de coloració és present
en una mateixa illa: Formentera, objecte
d’aquest treball; on s’hi troben individus de talla
gran i amb la coloració més intensa dins
l’espècie, sense arribar al melanisme. I, a la
vegada, al nord de Formentera, es troben els
individus de mida més petita i coloració més
clara de tota l’espècie.

Podarcis pityusensis formenterae, Eisentraut,
1928

Podarcis pityusensis subformenterae, Buchholz,
1954

A més de Podarcis pityusensis sabinae,
Buchholz, 1954; que habitava l’illot de la
Savina, actualment unit a la resta de
Formentera per la construcció de l’actual port
comercial del mateix nom que es va construir
als anys 60 del segle XX, s'ha de considerar
desapareguda o assimilada per P. p.
formenterae, fruit de la pèrdua d'aïllament
poblacional.
La finalitat del present treball és, en primer lloc,
posar en relleu l’existència de la gran
variabilitat en la coloració corporal que
presenten les sargantanes de l’illa de
Formentera (Podarcis pityusensis formenterae);
situar geogràficament la variació morfològica i
de coloració, establint la variació geogràfica que
s’observa en la seva mida, forma i color. Aquest
fet ja es va posar de manifest (e.g. Cirer, 1987;
Cirer & Martinez-Rica, 1990). El gran traspàs de
persones al llarg de l’illa en els últims temps,
degut al turisme, feia sospitar que podria
produir-se una ràpida homogeneïtzació de les
morfologies i coloracions. Aquest treball pretén
constatar si les diferències observades per
múltiples autors durant els treballs realitzats
durant el segle XX es mantenen en l’actualitat. I
si cada població de sargantanes de l’illa de
Formentera segueix presentant els mateixos
patrons de coloració o si s’han vist modificats al
llarg del temps.

L’illa de Formentera és relativament petita, no
té accidents geogràfics que puguen constituir
una barrera física que dificulti el traspàs i
possible encreuament dels individus de
diferents localitats veïnes i, per tant, es pot
mantenir un constant flux gènic entre les
diferents zones. Les anàlisis genètiques
realitzades semblen indicar que no hi ha
diferències genètiques entre els diferents
indrets de l’illa (Rodriguez, et al, 2013). Però si
recorrem l’illa de nord a sud observam que a
cada lloc de l’illa es troben unes sargantanes
amb coloració i morfologia diferent, i que
aquestes diferències van canviant de forma
gradual.

MATERIAL I MÈTODES
- Metodologia
Aquest treball es basa sobretot en la
comparativa fotogràfica dels animals vius i
l’observació directa del seu color corporal. Per
tant, la metodologia ha consistit en
l’acumulació
de
material
fotogràfic
georeferenciat sobre exemplars de Podarcis
pityusensis de l’illa de Formentera, inclosos tots
els taxons que en algun moment s’han descrit
procedents d’aquesta illa, i de descripcions del
color realitzades a ull nu durant les diverses

El fet que a cada indret de Formentera hi hagi
sargantanes amb una coloració majoritària
característica va portar als herpetòlegs de la
primera meitat del segle XX, a la descripció de
diverses subespècies de dubtosa validesa.
S’establiren 3 trinomis de Podarcis pityusensis
amb terra typica a la mateixa illa de
Formentera, que des de l’extrem nord fins al
centre de l’illa són:
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prospeccions arreu de l’illa de Formentera. La
comparativa compren dos períodes de temps
diferents, el primer es va realitzar entre els anys
1979 i 1988, anualment. El segon entre 2002 i
2019 amb menys constància anual.
Durant el primer període també es consultaren
les col·leccions científiques especificades a la
taula 2, per obtenir mesures biomètriques i
descripció del disseny de taques reticulars i
ratlles fosques del dors. No es considera el
color d’aquests exemplars, però sí la distribució
de les taques i ratlles dorsals fosques, degut a
que la conservació elimina la majoria de tons
corporals (verd, groc, blau). Per al color corporal
dels individus observats durant el segle XX
s’utilitzen exclusivament les anotacions a les
llibretes de camp de les observacions a ull nu
dels exemplars que es recol·lectaven amb la
finalitat de realitzar la tesi doctoral (Cirer,
1987). En aquell moment, a més de les
anotacions, es realitzaren fotografies d’alguns
exemplars, amb captura prèvia i posterior
alliberament, o utilització per als diferents
estudis biomètrics (Cirer, 1982; 1987; 1987b);
colorimètrics (Cirer, 1987; 1989; Cirer &
Martínez-Rica, 1986); i genètics (Guillaume &
Cirer, 1985; Cirer & Guillaume, 1986). Totes les
fotografies en que les sargantanes estan
immobilitzades manualment són del primer
període.

patrons de coloració per diversos motius.
Primer, perquè el treball pretén establir la
presència de la diversitat, i per tant l’existència
dels
diversos
patrons
de
coloració,
independentment de la seva abundància, als
diferents indrets. Segon, perquè l’origen de les
diferents observacions és dispar. No és el
mateix la observació d’un exemplar conservat
50 anys en alcohol, que la d’un exemplar viu.
Tercer, perquè quan es realitza una sessió
fotogràfica llarga, o es repeteix sessió en un
mateix indret en dates diferents, no hi ha
certesa absoluta de que no es repeteixin els
individus. Quart, s’ha observat que hi ha
exemplars poc actius a la població, i per tant les
seves coloracions estan infravalorades, i
patrons sobre-representats ja que les
sargantanes que ostenten els colors més
vistosos, brillants i atractius solen ser les més
fotografiades. Per tant, les abundàncies
relatives indicades fan referència a una
estimació dels percentatges que es veuen en
cada un dels indrets. De fet, excepte a l’extrem
nord (pla des Gram de punta des Trucadors) no
hi ha patrons de coloració estàndard, repetits
en diversos individus, cada una de les
coloracions descrites té variabilitat, no hi ha 2
sargantanes iguals.

Durant el segon període sols es varen realitzar
fotografies sense interferir en la vida, la
dinàmica o els hàbitats de les sargantanes. En
aquesta segona època no es capturen les
sargantanes, ni s'interfereix en els seus
hàbitats.
Les
sessions
fotogràfiques
consisteixen en llargues estones d’immobilitat
total, esperant l’aparició de les sargantanes per
poder fotografiar-les. (Vegeu taula 3).

- Àrea d’estudi
Les illes Pitiüses és un conjunt d’una
cinquantena d’illes, les dues més grans amb
població humana permanent: Eivissa i
Formentera,
uns
quants
illots
que
ocasionalment han sostingut habitacles
humans,
com
Espalmador,
Tagomago,
Conillera, illa des Porcs i illa des Penjats; i una
cinquantena d’altres territoris emergits de
major o menor extensió. En aquest cas l’estudi
es centra únicament a l’illa de Formentera. És
la segona illa en extensió de les Pitiüses, amb
18 km de llargada màxima i 83 km2 de
superfície. Ocupa l'extrem sud de l'arxipèlag
pitiús. És una illa quasi exclusivament calcària i
gresosa, formada per calcàries d'escull coral·lí i
marès que descansen sobre calcàries
miocèniques no deformades, que proporcionen
estructures tabulars que no ofereixen relleus
remarcables. El punt més alt és sa Talaiassa de
la Mola, amb 192 m. Originàriament, tota l'illa
estava coberta per crostes calcàries,

A la taula 4 es presenten els valors mitjans
d’algunes de les 17 variables biomètriques
mesurades més rellevants, que s’utilitzaren en
els treballs previs (Cirer, 1982; 1987; 1987b), a
fi de poder comparar les diferències
morfològiques existents entre les sargantanes
de l’extrem nord de Formentera i les de la resta
de l’illa.
Respecte a la variació del color, tema principal
d’aquest treball, s’ha obviat la presentació dels
resultats en percentatges de cada un dels
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esquerdades i semi-dissoltes, formades durant
períodes d’extrema aridesa, que ofereixen
refugi a les sargantanes al llarg de tota l’illa.
Aquesta crosta ha estat retirada per les activitat
humanes i ha proporcionat els materials
constructius bàsics: parets de pedra seca, que
actualment és un dels hàbitats preferits per
Podarcis pityusensis. És una illa d’escassa
superfície, però gran extensió de litoral, que
presenta una diversitat d'ecosistemes superior
a altres illes de mida similar (Fig. 1).
La forma de l’illa és una estrella de 3 puntes,
orientades cap el nord: punta des Trucadors,
sud-est: La Mola i sud-oest: cap de Barbaria. La
illa bascula cap al Nord i les terres baixes
s'inunden formant l'estany des Peix i l'estany
Pudent, amb el port de la Savina en mig dels
dos estanys. Les localitats estudiades es situen
en els extrems d’aquestes 3 puntes
geogràfiques (Fig. 2), i en el centre de l’illa.

subespècie
Podarcis
pityusensis
subformenterae. També va situar en aquesta
zona l’illa de s’Alga, que en realitat està més al
nord. Provocant una certa confusió taxonòmica.
Seguim cap al sud, després de la zona que els
temporals marítims poden trencar en illots
efímers, hi ha la zona de Illetes (Fig. 5), on la
punta des Trucadors comença a eixamplar-se.
Hi ha més superfície terrestre allunyada de la
línia de costa i augmenta el recobriment
vegetal. La vegetació és marcadament halòfila,
però al sud de Illetes comencen a trobar-se
plantes ruderals, joncs i algun exemplar de
Pistacia lentiscus i Pinus halepensis. La punta
des Trucadors limita amb els estanys de salines
abandonades de Marroig. Abans d’entrar en el
que es considera el centre de l’illa hi ha un gran
estany natural, s’Estany Pudent, i les
instal·lacions de l’actual port de La Savina.
El centre de l’illa està actualment molt
humanitzada (Fig. 6), amb un paisatge molt
fragmentat en zones on s'hi poden trobar
boscos de pins (Pinus halepensis) i savines
(Juniperus phoenicea) amb sotabosc de romaní
(Rosmarinus officinalis) i cepell (Erica
multiflora); alternant amb garrigues i camps de
cereals, amb figueres, garrovers, oliveres, algun
ametller i una mica de vinya; amb herbàcies
diverses, generalment amb flors vistoses com la
rosella (Papaver rhoeas), el lletsó (Sonchus
tenerrimus),
el
bolig
(Chrysanthemum
coronarium) i la corretjola (Convulvulus
althaeoides). Amb múltiples parets de pedra
seca que conformen la imatge estètica més
coneguda del paisatge formenterenc i on hi
abunden les sargantanes (Fig. 7).

La punta des Trucadors és una barra litoral que
hi ha al nord de s’Estany Pudent. Està formada
per dunes semi-consolidades, alternades per
platges amb gran inestabilitat dels sediments
marins, que s'allarga cap a l'illa de
s'Espalmador. Aquesta inestabilitat provoca que
en alguns punts es trenqui la continuïtat
terrestre i es configurin «illes» efímeres, que
poden durar alguns anys, fins que la deriva
litoral torna a unir les dunes consolidades amb
barres de dunes mòbils. Un d’aquests
estrangulaments, és el conegut com a pas de
n’Adolf (Fig. 4), degut a que allí el 1884 hi va
naufragar el buc suec Adolf. És una zona
particularment variable, i deixa freqüentment
rodejats d’aigua els pujols que es poden
confondre amb illes. Al nord del pas de n’Adolf
hi ha l’extrem final de la punta des Trucadors,
conegut com el pla des Gram, Terra typica de
Podarcis pityusensis grueni (Müller, 1928). Al
sud del pas de n’Adolf comença la zona de
Illetes.

La punta del sud-est: La Mola, és un massís de
calcàries organògenes. Amb un impressionant
penya-segat de parets quasi verticals des del
mar (figures 2.1 i 9.1), amb nombroses coves,
esquerdes i una vegetació molt particular, amb
profusió d’espècies endèmiques, com la rèvola
de penya (Galium friedrichii), l'herba de llunetes
(Biscutella ebusitana), la col de penya
(Scabiosa cretica), la margalideta (Bellium
bellidioides), l'arç intricat (Lycium intricatum), a
més de Asperula paui, Saxifraga corsica, Carex
rotulenta, etc. que tenen un valor biogeogràfic
elevat i que proporcionen a les sargantanes de
la zona aliment vegetal, ric amb pigments
particulars. En el pla de la Mola, apartats dels

Aquesta línia de costa canviant va confondre
als herpetòlegs alemanys Müller, Eisentraut i
Mertens que consideraven aquesta zona amb
independència de la resta de Formentera.
Buchholtz, en la seva publicació de 1954 va
extremar aquesta confusió i va situar una illa de
nom
inversemblant
(Isla
Conejos
de
Formentera) que segurament fa referència al
pujol de n'Adolf, com a Terra typica d’una nova
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penya-segats, hi ha camps rurals amb
característiques ecològiques similars a les del
centre de l’illa (Fig. 9.2).

del groc i el vermell (e.g., Blount et al., 2002).
Sembla ser que la seva dieta és un factor
determinant per al procés adaptatiu que ha
experimentat l’espècie en els diferents hàbitats
(Cirer & Martínez-Rica, 1990), i que es
manifesta en el gran polimorfisme observat, no
sols entre les diverses illes, si no fins i tot, dins
d’una mateixa illa, si els condicionants
ecològics són diversos, tal com passa a
Formentera.
Durant
les
prospeccions
freqüentment s’ha observat com consumeixen
pol·len, llavors, flors, brots tendres, etc. de
diverses espècies vegetals. També busquen
caragols, formigues, insectes i petits crustacis
marins que troben entre la posidònia seca
acumulada a la línia de costa.

Cap de Barbaria és una ampla zona agresta,
àrida, pedregosa, plena d'esvorancs i
esquerdes. És un exocarst típic que es va
desforestar al segle XIX i ara és un gran
pedregar, amb un baix recobriment vegetal (Fig.
2.3) format per garriga de ginebres (Juniperus
oxycedrus), llentiscle (Pistacia lentiscus),
estepes (Cistus, sp.), raspall (Cneorum
tricoccon), ullastre (Olea europaea), savina i
cards (Pallenis spinosa) creixent amb mates de
gran diàmetre i petita alçada xafades al terra
degut al vent (Fig. 11.1). Tota la zona presenta
una notable aridesa i no hi ha assentaments
humans, ni camps de conreu.

És remarcable l'enorme abundància de
sargantanes que s’observen per tots els
paisatges insulars. En comparació amb altres
espècies continentals sorprèn la gran ubiqüitat
que tenen aquí les sargantanes. Són presents
en tots els indrets de les Pitiüses, preferint els
marges, les parets de pedra seca i les rocalles.
Quasi bé tots els dies de l’any, excepte els
ennigulats sense sol, o ventosos, es poden
observar sargantanes. La salinitat de les zones
properes al mar no sembla que les afecti, al
contrari, solen pujar a sobre de les mates de
saladina (Limonium sp.) on s’alimenta de llurs
flors. En tots els racons de Formentera, hi ha la
visió d'una sargantana prenent el sol, quieta,
sempre alerta d'amagar-se al mínim destorb,
però sense por de passejar-se al sol. Això
permet fotografiar-les fàcilment.

- Espècie d’estudi
La sargantana de les Pitiüses (Podarcis
pityusensis) és l’únic vertebrat realment
endèmic de les Pitiüses. Sembla ser que ja
estaven a tot el territori pitiús durant el Miocè,
formant part d’una fauna que va extingir-se
amb l’arribada de l’home (Alcover et al., 2001).
En aquest context Podarcis pityusensis en seria
l’excepció, ja que actualment sembla viure molt
bé en els contextos humanitzats.
Comparant-la amb altres sargantanes del
continent és molt gran i robusta, amb el cap
ample i alt (vegeu la taula 4). Els individus de
sargantana pitiüsa més petits, els que habiten
a la punta des Trucadors, al nord de
Formentera, tenen una mida similar a les
espècies típiques del continent (Podarcis
hispanicus, P. muralis). Mentre que les
poblacions més gegantines, com les de la Mola
de Formentera (Fig. 10) que assoleixen
fàcilment els 12 cm (de musell a cloaca), més
uns 15 cm de cua si la tenen sencera, tenen
una aparença visual més de llangardaix (e.g.
Timon lepidus) que de sargantana.

RESULTATS
Es descriuran els diversos patrons de coloració,
amb indicació precisa del lloc d’observació
(vegeu Fig. 1). Per mantenir un ordre en les
observacions es seguirà un transsecte que
s’inicia en l’extrem nord de Formentera, on un
petit canal separa l’illa de s’Espalmador. El
transsecte segueix al llarg de tota la punta des
Trucadors, en direcció sud, amb observacions al
pla des Gram, pas de n’Adolf, Illetes i Marroig.
La següent àrea d’observació és el centre de
l’illa. I després els extrems del sud: La Mola i
Cap de Barbaria

La sargantana pitiüsa és dòcil, no és ferotge ni
agressiva, ocupa un nínxol ecològic entre el
segon i el tercer nivell tròfic que en el continent
les sargantanes tenen vetat d'ocupar. Són semivegetarianes, amb una dieta omnívora, amb
abundància de flors, que proporcionen
carotenoides i altres pigments que poden
atorgar, entre altres, les coloracions derivades
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Zona nord de Formentera. La sargantana del
pla des Gram, extrem nord de punta des
Trucadors, és de talla petita (vegeu taula 4). Per
terme mig és la de menor mida i amb les
proporcions corporals més estilitzades amb
potes i dits proporcionalment més llargs de
l’espècie Podarcis pityusensis, cosa que
contrasta amb el fet de que les sargantanes del
Cap de Barbaria figurin entre les de talla més
gran i major robustesa de l’espècie (Cirer,
1987). Amb una clara variació gradual (nordsud) de la mida. La coloració és la més clara de
totes les sargantanes de les Pitiüses (Fig. 3).
Altres poblacions insulars (Caragoler o illot de
s’Alga) no contemplades en aquest estudi,
tenen una coloració i una morfologia similar
(Cirer, 1987; Cirer & Martínez-Rica, 1990).

també hi són presents, però a Illetes comencen
a trobar-se individus amb coloracions verdoses
en el centre del dors. A la figura 4.4 s’observen
2 mascles d’aquesta zona (Pujolet des
Borrons), el mascle de la dreta és similar, una
mica més fosc, als que hi ha al pla des Gram,
però el de l’esquerra té uns tons verdosos que
no hi són presents més al nord. En les femelles
la presència del verd és més rar, en les
sargantanes que es va poder constatar el sexe
femení (Fig. 4.3) tenien coloració marronosa.
Durant el primer període d’estudi el pas de
n’Adolf estava obert, separant els turonets amb
braços de mar. Però durant les visites del segon
període la continuïtat terrestre era completa.
Malgrat això no s’han observat diferències
remarcables entre les sargantanes estudiades
entre els dos períodes.

Al pla des Gram les sargantanes tenen el dors
de color siena, o bru grisenc molt clar (Fig. 3);
amb una certa variabilitat en la foscor dels
marrons que hi ha al dors (Fig. 3.4). Les 3 línies
fosques: vertebral i dorso-laterals, solen tenir
una tonalitat una mica més fosca, amb un
disseny de línies més o menys gruixudes,
taques discontínues, o fins i tot sense ser
clarament visibles. Els costats són més clars
que el dors, color siena o gris-cremós, amb les
2 línies dorso-laterals clares de color beix molt
clar o grisenc. El ventre és quasi blanc (Fig.
3.3), perlat amb elevada lluminositat, que
recorda el nacre; pot tenir una filera de taques
com a pigues de color turquesa a les escates
més laterals del ventre.

Uns centenars de metres més al sud, abans
dels estanys de salines de Marroig, la presència
de sargantanes verdoses ja no no és rara (Fig.
5.3). Mentre que les coloracions marronoses
tornen més fosques (Fig. 5.2), ja no hi són
presents els tons siena o gris clars. En aquesta
zona es barregen les coloracions marronoses i
verdoses (vegeu els 2 mascles de la figura 5.4).
Com un preludi de l’obertura del ventall
cromàtic que hi ha passats els estanys de les
salines de Marroig. Simultàniament, s’observa
com augmenta la mida corporal i robustesa
dels adults, assimilant-se a les mides que hi ha
al centre de l’illa.

A la zona del pla des Gram no s’observen
individus amb taques negres, ni de color verd,
ni tant sols verd clar, al dors. Les tonalitats verd
clar són presents en alguns individus del pas de
n’Adolf. I les taques negres començen a
observar-se en els individus que habiten,
passat el pas de n’Adolf, a la zona de Illetes i
Marroig. Aquests trets de coloració són idèntics
entre els exemplars estudiats en el segle XX i
els observats en el segle XXI.

Zona del Centre de l’illa (Sant Francesc, Sant
Ferran). Aquesta zona és en la que les
sargantanes presenten una major variabilitat en
el color i disseny reticular dorsal. Solen ser de
gran mida i robustesa. Ni en l’actualitat, ni
durant el segle XX s’ha observat que hi hagi cap
coloració predominant. Criden molt l’atenció els
individus verd maragda o cianosos, coloracions
característiques de la Mola i es Cap de
Barbaria, respectivament, però que també són
freqüent al centre de l’illa. Colors que hom diu
que són les sargantanes de Formentera. Però
és un error visual, ja que hom es fixa amb
aquells individus més atraient, no en tots els
que hi ha a un indret.

Illetes. Just al sud del pas de n’Adolf, hi ha la
zona de Illetes, on hi ha un major recobriment
vegetal (Fig. 5). Les sargantanes segueixen
presentant una morfologia similar a la població
que habita al nord del pas de n’Adolf. Les
coloracions que s’observen en el pla des Gram,

En els entorns rurals i humanitzats, no és rar
trobar exemplars amb coloracions poc vistoses
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com la femella de les figures 7.3 i 7.4; o amb
tons verd vegetal (Fig. 7.1) o groc llimó (Fig. 8.4)
amb ventres clars i laterals generalment
turquesa (Fig. 8.4). El disseny de les línies
vertebral i dors-laterals fosques és variable,
generalment constituït per taques negres més o
menys alineades. Hi ha una certa tendència a
que aquestes línies es mantenguin molt
marcades (Fig. 8.2), però no és rar trobar
dissenys de taques negres esparses sense
alinear.

sargantana, més intensa i vistosa és la
coloració.
Si ens apartem dels penya-segats cap els
camps de secà, hàbitats similars als que hi ha
al centre de l’illa, aviat apareixen sargantanes
que no presenten tons cianosos, sols la gama
de verds i, fins i tot, alguns adults tenen el dors
groguenc o marronós, malgrat amb menor
proporció que al centre de Formentera on el
paisatge rural humanitzat és similar. Els
juvenils i les sargantanes de talla més petita
mai tenen els tons cian i són majoritàriament
marrons.

Els ventres, excepte al nord, són similars en tot
Formentera, amb tons de diversa intensitat de
blau cel o turquesa, o verd maragda, en molts
casos quasi blancs (Fig. 7.4); freqüentment
amb pigues negres a la zona gular (figures 7.4;
9.3 i 10.1), i la majoria amb taques ocel·lades
de colors vistosos amb tons verd maragda, blau
turquesa o negre en les escates laterals del
ventre (figures 8.3 i 10.1). A Formentera no
s’observen ventres vermellosos o ataronjats,
tant freqüents en les poblacions d’alguns illots
des Freus.

Cap de Barbaria. La coloració dorsal més
freqüent de les sargantanes és el blau-cian (Fig.
11.4), coloració també observada a la Mola
(compareu les figures 9.4 i 11.4). A la figura
11.3, hi ha un mascle cian a la dreta i una
femella verd oliva a l’esquerra. Però, els tons
cians apareixen als dos sexes en individus
adults
També s’hi troben sargantanes amb coloració
dorsal verd maragda o verd blavós, com el
mascle de la figura 11.2. Però l’abundància de
les coloracions és diferents en els dos
promontoris. Si a la Mola abunden els tons verd
maragda, i els cian són menys abundants, al
Cap de Barbaria el més abundant és el cian,
mentre que els maragda són més rars de veure.
Les coloracions marronoses són rares en els
adults del Cap de Barbaria.

La Mola. Les sargantanes dels penya-segats de
la Mola són de mida molt gran i notable
robustesa dins els marges de Podarcis
pityusensis. El color dorsal varia entre el verd
maragda en el centre amb laterals blau
turquesa (figures 9.3 i 10.4), al verd-blavós (Fig.
10.2), fins al blau cian (Fig. 9.4) generalment
amb tons brillants i vistosos; a cada costat pot
haver-hi una fina línia dors-lateral amb tons
més clars, freqüentment més turquesa que els
tons del centre de l'esquena.

Altres observacions. A tota l’illa de Formentera
els juvenils segueixen un mateix patró amb
coloració dorsal bruna (Fig. 12), amb marcades
línies dorsals marró fosc, amb tons més clars al
nord de l’illa i més foscos al centre i sud. Blaus,
verds, grocs o cians mai són presents en els
juvenils.

El disseny reticular forma línies discontínues de
grans taques negres, a vegades més esparses
(Fig. 9.4). Els ventres són clars, verdosos o blau
cel. Alguns exemplars hi tenen taques negres i
taques ocel·lars turquesa o negres a les escates
més laterals del ventre (Fig. 10.1). A la zona
gular freqüentment s’observen pigues negres.

En alguns illots pitiüsos, on els adults presenten
coloració exclusiva de la seva subespècie, els
juvenils són similars als adults. Així a les illes
Bledes, on els adults són melànics,
completament negres, els juvenils també són
melànics. Però a l’illa de Formentera, i a la
d’Eivissa, els juvenils sempre són amb coloració
similar a la mostrada a la figura 12.

No sembla que hi hagi dimorfisme sexual
respecte a la presència dels diferents tons. Tots
els tons poden ser presents en mascles i en
femelles, tal i com van revelar les mesures
realitzades amb colorímetre (Cirer, 1987, 2018;
Cirer & Martínez-Rica, 1986). Ara bé, sí que la
intensitat del color sembla que augmenta amb
la mida de l’animal. Quan més gran és la
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DISCUSSIÓ

de les subespècies de Podarcis pityusensis
(Eisentraut, 1949; Buchholtz, 1954) i amb la
observació directa dels exemplars procedents
de Formentera que es guarden en les
col·leccions científiques d’aquesta espècie a
l'Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca (ipecsic) recol·lectada en els anys 60 dels segle XX;
i les del Naturmuseum Senckenberg de
Frankfurt, Museum Alexander Koenig de Bonn i
Zoologische Staatssammlung de Munic (taula
2), recol·lectades abans de la guerra civil
espanyola.

El color dels escamosos té un gran interès
biològic que sobrepassa la simple descripció
dels diversos taxons. Els colors més foscos
absorbeixen millor les radiacions solars i
representen una clara adaptació a una
termoregulació més eficient (Norris, 1965) que
permet una major activitat durant les hores de
menor radiació, amb les conseqüents
avantatges per a obtenir aliment o fugir dels
depredadors. Però també representen una
major vulnerabilitat davant els depredadors,
sobre tot si les coloracions contrasten amb els
colors ambientals que rodegen l’animal. Sense
oblidar que el color corporal és un element
important en els senyals que s’emeten als
altres individus de la mateixa població a l’hora
d’establir territorialitat, jerarquia en l’obtenció
dels millors aliments o atractiu sexual (Whiting,
et al. 2003).

El concepte de que cada subespècie de
Podarcis pityusensis s’ajusta a un patró de
coloració, no sols no té sentit biològic, sinó que
l’experiència visual ens ho desmenteix en el cas
de la sargantana de Formentera (Podarcis
pityusensis formenterae).
Sembla evident que les coloracions de les
sargantanes del nord de Formentera tenen un
sentit selectiu, i representen una resposta
adaptativa als colors clars del substrat arenós
que hi ha al nord de Formentera (Cirer, 1987;
Cirer & Martínez-Rica, 1990), on la cripsi davant
els depredadors aeris hi juga un paper
primordial en un indret sense refugis. Els colors
bru clar de les sargantanes, similars als colors
de la sorra del substrat, a les plantes com el
gram marí (Sporobolus pungens) o l’herba de
trucadors
(Otanthus
maritimus),
que
recobreixen les dunes, i al color de les fulles de
posidònia seca que hi ha a la zona, evidencien
aquesta funció.

En els estudis taxonòmics de Podarcis
pityusensis el color va ser el tret més
significatiu per a descriure les diferents
subespècies. Si les variacions de color
s’observen en un conjunt d’illots, com cada
població roman dins un illot, reproductivament
separada de les altres, semblava lògica la
possibilitat d’establir un individu tipus per a
cada illot i tractar de subespècies diferents
cada població insular. Però què passa quan
aquests diferents tipus estan en contacte
reproductiu uns amb els altres, amb evident
flux gènic entre les diferents poblacions
denominades com a subespècies? I a més, es
constata que aquestes diferències locals
segueixen existint al llarg del temps?
Respondre a aquestes preguntes és més
interessant que establir si una població és o no
és subespècie autèntica.

No sembla que hi hagi diferencies genètiques
remarcables entre
les poblacions de
Formentera, sinó que analitzant DNA
mitocondrial s’ha detectat un grup format per
les poblacions de Formentera i les dels illots
des Freus, molt relacionades entre sí i sense
marcadors genètics identificatius (Rodriguez, et
al. 2013). Per tant, els diferents colors que
s’observen han de tenir un altre fonament. La
pressió adaptativa sobre el color corporal a
l’ambient dunar de White Sands National
Monument, New Mexico, USA, és molt forta i
provoca que 3 espècies de sauris Holbrookia
maculata, Sceloporus undulatus i Aspidoscelis
inornata
convergeixin
en
coloracions
blanquinoses (e.g. Rosenblum, 2006), similars
a les coloracions observades en es pla des
Gram, sempre críptiques amb els tons que

La variabilitat morfològica i de coloració
corporal entre les diferents poblacions d’un
territori tant petit com l’illa de Formentera és
una realitat manifesta. I aquestes diferències
es mantenen al llarg del temps, ja que
coincideixen les observacions realitzades als
anys 80 del segle XX amb les realitzades en
l’actualitat.
Observacions
que
també
coincideixen amb els treballs de Lilge (1975) i
Rodríguez-Ruiz (1975); així com amb les
descripcions publicades en els treballs clàssics
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predominen en els substrats on es troben les
sargantanes. En aquests casos la variació
fenotípica té millor explicació per les
característiques de l’hàbitat que no per la
similitud genètica.
Així mateix, el gradual increment de les
tonalitats dorsals verdes en les poblacions
d’Illetes i Marroig, on el recobriment vegetal és
major i amb presència d’espècies que
presenten colors verds la major part de l’any,
apunten en el mateix sentit.
En els ambients rurals del centre de l’illa les
sargantanes disposen d’una gran varietat de
microhàbitats, amb tipus i colors de substrats
també diversos; és també on una sargantana
pot trobar una major diversitat d’aliments
vegetals. Per tant, no hi ha una pressió
adaptativa clara per a una determinada
morfologia o coloració, sinó que totes poden
gaudir d’un determinat fitness biològic. De fet,
totes les coloracions presents a Formentera són
presents, en major o menor abundància, a les
zones rurals.
Els penya-segats de la Mola, així com es Cap de
Barbaria ofereixen a les sargantanes un hàbitat
més restringit i concret, amb una flora
particular per aportar a la seva dieta els
pigments vegetals que propiciaran les seves
coloracions. Es fa difícil entendre que els
individus verd maragda brillant de la Mola, o els
blau cian intens de Barbaria no siguin un bon
reclam per als depredadors, però no és
descartable que les gavines no els distingeixin
bé dins els seus entorns concrets; la rugositat
del substrat també pot dificultar la seva
depredació. Per contra, l’elevada cromaticitat
els proporciona una millor termoregulació, que
és un clar avantatge en tots els hàbitats.

El fet que la variació de coloració corporal
segueixi una clina perfectament establerta a
l’eix sud-nord, on també hi ha una variació en el
tipus de substrat, i de comunitats vegetals que
hi habiten ens indica que aquesta variació és
una resposta adaptativa al tipus de
característiques del biòtop (textura del substrat,
color del substrat, disponibilitat de refugi), així
com del tipus d’aliment que cada població de
sargantanes pot arribar a ingerir. Les diferents
comunitats vegetals proporcionen diferents
invertebrats que són l’aportació proteínica
bàsica de les sargantanes, però també cal
considerar que Podarcis pityusensis ingereix
una gran quantitat d’aliment vegetal, que ve
acompanyat d’un gran nombre de pigments,
amb molècules complexes, que no sabem si les
sargantanes poden metabolitzar, o bé els
acumulen a mida que van augmentant la seva
edat. Els carotenoides ingerits en la dieta
proporcionen
les
coloracions
grogues,
ataronjades i vermelloses (e.g., Blount et al.,
2002), i els antocians el color blau.
El fet que els juvenils siguin marrons en totes
les poblacions de Formentera, i també en altres
poblacions de Podarcis pityusensis, excepte les
melàniques; i que totes les poblacions
presentin augment d’intensitat en els diferents
tons de verd, groc o blau, a la vegada que
augmenta la mida corporal; ens indueix a
proposar que les coloracions dorsals, diferents
dels que atorga la melanina, tenen un origen en
l’acumulació de pigments aportats amb la
dieta, no metabolitzats i acumulats en els
teguments. Hipòtesi que caldria confirmar, i que
convidem als joves investigadors a realitzar,
mitjançant un estudi que inclogui els pigments
dels vegetals de cada zona.
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TAULA 1.- Poblacions / subespècies de Podarcis pityusensis. Amb negreta les poblacions directament considerades
en aquest estudi. La tercera columna reflecteix la proposta taxonòmica exposada en la tesis doctoral (Cirer, 1987)
atenent als resultats colorimètrics, genètics i biomètrics, i amb una interpretació ecològica i evolutiva de la diversitat
de l’espècie.
POBLACIÓ / ILLA

SUBESPÈCIES DESCRITES

GRUP AL QUAL PERTANY

Eivissa
Formentera, excepte el Nord
La Savina
Formentera: Punta des Trucadors
Zona del pas de n’Adolf (Isla Conejos)
Espalmador
Casteví (=Gastabí)
Illa de s’Alga
Illa de sa Torreta
Illa den Pou (=des Porcs)
Illa des Penjats
Caragoler
Espardell
Negra del Nord
Illetes de Purroig
Illot de Sa Sal Rossa
Malví Nord
Malví Sud
Ses Rates
Redona de Sta. Eulàlia
Grossa de Sta. Eulàlia
Illa des Canar
Tagomago
Illot de s’Ora (=de s'Hort)
Sa Mesquida (badia de Xarraca)
Illot des Canaret
Illa den Caldés
Bosc de Sant Miquel (Sa Ferradura)
Illa Murada
Ses Margalides
Illot de Cala Salada
Bleda na Plana
Escull Vermell
Bleda na Bosc
Bleda na Gorra
Conillera
Bosc de Conillera
Espartar
Escull de s'Espartar
Frare (Espardell de s'Espartar)
Vedrà
Vedranell
Ciutat de Palma i altres llocs fora d’Eivissa

Podarcis pityusensis pityusensis
P. p. formenterae
P. p. sabinae
P. p. grueni
P. p. subformenterae
P. p. espalmadoris / P. p. gastabiensis
P. p. gastabiensis
P. p. algae
P. p. torretensis / P. p. gastabiensis
P. p. puercosensis
P. p. ahorcadosi / P.p. gastabiensis
P. p. caragolensis / P.p. gastabiensis
P. p. espardellensis / P.p. gastabiensis
P. p. negrae / P.p. gastabiensis
P. p. purroigensis
P. p. martinezi
P. p. affinis
P. p. schreitmülleri
P. p. ratae
P. p. redonae
P. p. grossae
P. p. canensis
P. p. tagomagensis
P. p. hortae
P. p. characae
P. p. canaretensis
P. p. caldesiana
P. p. miguelensis
P. p. muradae
P. p. hedwigkamerae
P. p. calaesaladae
P. p. maluquerorum
P. p. maluquerorum / P. p. gorrae
P. p. maluquerorum / P. p. gorrae
P. p. maluquerorum / P. p. gorrae
P. p. carlkochi
P. p. carlkochi
P. p. kameriana
P. p. zenonis
P. p. frailensis
P. p. vedrae
P. p. vedranellensis / P. p. vedrae
Podarcis pityusensis pityusensis

pityusensis
formenterae
formenterae
formenterae
formenterae
formenterae
formenterae
formenterae
formenterae
formenterae
formenterae
formenterae
formenterae
formenterae
pityusensis
pityusensis
affinis
affinis
affinis
affinis
affinis
affinis
affinis
affinis
pityusensis
pityusensis
pityusensis
pityusensis
maluquerorum
maluquerorum
pityusensis
maluquerorum
maluquerorum
maluquerorum
maluquerorum
pityusensis
pityusensis
kameriana
kameriana
maluquerorum
vedrae
vedrae
pityusensis
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TAULA 2.- Exemplars de les col·leccions científiques de Podarcis pityusensis formenterae, contemplats en
aquests estudi, consultades personalment entre els anys 1979 i 1982. Es consideren de Formentera (Podarcis
pityusensis formenterae) els individus capturats al centre i sud de l’illa, i es consideren (Podarcis pityusensis
grueni) sols els capturats al Pla des Gram, extrem nord de la Punta des Trucadors. En les anàlisis biomètriques
s’han obviat els exemplars de la zona d’entre mig (Illetes, Marroig).
Podarcis pityusensis formenterae
Col·lecció Científica

Podarcis pityusensis grueni
Punta des Trucadors

Mascles

Femelles

Mascles

Femelles

Instituto Pirenaico de Ecología

45

39

--

--

Senckenbergmuseum

6

8

6

8

Museum Alexander Koenig

14

5

6

2

Zoologische Staatssammlung

4

4

--

2

Totals

69

56

12

12

TAULA 3.- Observacions del color, exemplars vius fotografiats i observats a ull nu.
Fotografiats
segle XX

Fotografiats
segle XXI

Observacions a ull
nu del segle XX

Observacions a ull Totals
nu del segle XXI

Punta des

Pla des Gram

9

2

5

8

24

Trucadors,

Pas de n’Adolf

8

2

2

7

19

Illetes

13

11

10

12

46

Zona central

5

25

7

10

47

Sud-est

La Mola

6

18

4

11

39

Sud-oest

Cap de Barbaria

7

17

5

12

41

Juvenils de tota l’illa

--

9

--

--

9

Nord de l’illa

TAULA 4.- Principals mesures biomètriques de P. p. formenterae i P. p grueni. Segons resultats presentats a Cirer,
1987. En aquest estudi es contemplaren 17 variables biomètriques i es va realitzar un estudi estadístic multivariable
de totes les poblacions de Formentera i de la resta de les Pitiüses.
Mitjanes de les variables biomètriques i Podarcis pityusensis formenterae
unitats de les mesures

Podarcis pityusensis grueni
Punta des Trucadors

Mascles

Femelles

Mascles

Femelles

Longitud corporal, musell-cloaca (mm)

73.7

62.1

64.5

56.4

Amplada del cap (mm)

10.18

8.30

9.44

7.29

Longitud píleus (mm)

17.80

13.55

15.95

12.30

Longitud pota posterior (mm)

40.1

32.7

35.6

28.7

Núm. escates dorsals longitudinals

138.1

140.4

136.3

137.8

30.18

29.58

28.10

27.45

t

Laminetes sota el 4 dit posterior
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ANNEX D’IMATGES

Figura 1.- Mapa de l’illa de Formentera, on s’assenyalen les localitzacions.

Figura 2.1.- Punta de Trucadors des d’Illetes.

Figura 2.2.- Far de la Mola.

-

40

Figura 2.3.- Far del Cap de Barbaria.
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Fig.3.1.- Sargantana des pla des Gram, punta des Trucadors. 6/2018. Coloració beix, críptica en un entorn sorrenc i vegetació
amb colors blanquinosos i posidònia seca.

Fig.3.2.- Exemplar des pla des Gram, punta des Trucadors, 6/18.- Fig.3.4.- A dalt ♂ i dos ♀♀ des pla des Gram, punta des
Trucadors, 7/87. Els tons dorsals de les sargantanes d’aquesta zona varien dins la gama de marrons, mai presenten verds.

Fig.3.3.- Ventre d’un ♂. Pla des Gram, punta des Trucadors, 8/84.
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Figura 4.1.- Pas de n’Adolf, 9/06/2018.
- Fig.4.2.- ♂ de pas de n’Adolf, punta des Trucadors, 7/1987. On el mar ocupa el
banc de sorra durant les tempestes, aïllant la punta des Trucadors de la resta de l’illa.

Fig.4.3.- Dos femelles de prop d’Illetes. 8/1984. Fig.4.4.- 2 ♂♂prop d’Illetes, pujolet des Borrons, 8/84. A Fig.4.4, el de
dalt te coloració típica del pla des Gram i el de sota te un lleuger to verd. A la Fig. 4.3 son més fosques que les del pla des Gram.

Fig. 5.1.- Ses Illetes.
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Fig.5.2.- Illetes 4/2014, marró més fosc que les des pla des Gram.–Fig.5.4.- Dos ♂♂ de prop d’Es Muntanyar. En les proximitats
dels estanys de Marroig els tons verds són més freqüents. 8/1984.

Fig.5.3.- ♂ de la zona d’Illetes, de coloració verd clar al dors i laterals beix. Un patró dels més freqüents de l’espècie. 4/2014.

Fig. 6.1.- Camí vell. 4/2014.

-

Fig. 6.2.- Formentera. 5/2019.
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Fig.6.3.- Formentera, 5/2019.

-

Fig.7.1.- Color verd ampolla, rodalies de St. Ferran. 5/2019. -

Fig.6.4.- Formentera, Sant Ferran.

Fig.7.2.- Sargantanes a St. Ferran de ses Roques. 5/2019.

Fig.7.3.- ♀ Rodalia St Ferran, color poc vistós, freqüent a zones rurals–Fig.7.4.- Ventre del mateix exemplar de Fig.7.3. Agost 1984.
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Fig.8.1.- Mascle verd, rodalia de St. Francesc, 9/2015. Aquesta coloració també s’observa en algunes poblacions de l’illa d’Eivissa.

Fig.8.2.- Sargantana de les rodalies de l’estany des Peix. 6/2018. Dors verd intens, laterals beix clar, línies dorsals fosques
molt gruixudes; aquest patró de coloració també el presenten les sargantanes que habiten en es Malvins.
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Fig.8.3.- Laterals turquesa. Rodalia de St Francesc. 9/2015 – Fig.8.4.- Tons brillants amb groc llimó, rodalia de St. Francesc. 9/2015

Fig. 9.1.- La Mola, 4/2019.

-

Fig. 9.2.- La Mola, 4/2019.

Fig.9.3.- Dors verd, laterals turquesa, ventre clar. La Mola, 6/2002. - Fig.9.4.- Sargantana color blau cian de la Mola. Juny 2002.
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Fig.10.1.- Ventre de ♂ amb taques negres i blaves. 7/87 la Mola– Fig.10.2.- Dors maragda, laterals turquesa i tons foscos, la Mola

Fig.10.3.- Sargantana color blau verdós, la Mola. 6/2002. - Fig.10.4.- Dors verd maragda i laterals turquesa. La Mola.

Fig. 11.1.- Biòtop de Barbaria, 1988

-

Fig.11.2.- Adult de color verd blavós des Cap de Barbaria. 4/2014.
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Fig.11.4.- Adult blau cian des Cap de Barbaria, 4/2014. - Fig.11.3.- ♂cian; ♀verd oliva. Tanca d’Allà Dins, pla del Rei, Barbaria 8/84

- Fig.12.1.- Juvenil, rodalia de St. Francesc Xavier de Formentera. 9/2015. Fig.12.2.- Juvenil des Cap de Barbaria. Agost 1984
Tots els juvenils observats als diferents indrets de Formentera, presenten aquesta coloració marró amb marcades línies dorsals
fosques, laterals gris clar i ventre quasi blanc.
.
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Un nou cas d’albinisme en una serp blanca Zamenis
scalaris (Schinz, 1822) adulta
Marc VALLS
Correu electrònic: marc.valls@gencat.cat

RESUM
Es descriu la troballa d’un exemplar adult albí de serp blanca Zamenis scalaris, a Vallbona de les
Monges (l’Urgell, Catalunya).

PARAULES CLAU: Anomalia pigmentària; albinisme; supervivència; Rhinechis; Zamenis
scalaris; Catalunya.

ABSTRACT
The discovery of an adult albino specimen of ladder snake Zamenis scalaris in Vallbona de les
Monges (l’Urgell, Catalonia) is described.

KEYWORDS: Pigmentary anomaly; Albinism; survival; Rhinechis; Zamenis scalaris; Catalonia.

INTRODUCCIÓ
La serp blanca fins fa poc era reconeguda com
Rhinechis scalaris, però estudis recents han
conclòs que les evidències morfològiques i
filogenètiques no aporten un suport suficient
per mantenir aquesta espècie dins el gènere
monoespecífic
Rhinechis,
que
queda
sinonimitzat dins el gènere Zamenis (Salvi et
al., 2018).
Zamenis scalaris es distribueix per la major
part de la península Ibèrica (tret de la regió
cantàbrica i la part alta dels Pirineus) i per una
estreta franja de la França mediterrània.
També es troba a les illes Hyères (França),
Ons (Galícia) i ha estat introduïda a les Illes
Balears (Rivera et al., 2011; Speybroeck, et
al., 2017).

L’albinisme és l’absència total del pigment
fosc (melanina), i els animals que presenten
aquesta alteració cromàtica tenen la pell
blanca rosada en les parts on hi hauria d'haver
la melanina i a través de les pupil·les se’ls veu
el fons de l’ull de color vermell (Rivera,
Arribas i Martí, 2001).
Per aquesta espècie, Lesparre (2001) va
publicar el cas d’un juvenil albí trobat a São
Lourenço (Elvas, Portugal). Posteriorment
Manjón (2011) publica un segon cas
d’albinisme per a un juvenil localitzat a Ejea
de los Caballeros (Zaragoza). Un tercer cas és
conegut per dues fotografies de Lerena y
Zárate (en un web: González, 2020) d’un
exemplar adult a Logroño (La Rioja).

Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 28: 49-52
Pel que fa a Catalunya, tenim constància de la
troballa, l’any 2014, d’un juvenil albí (de 33
cm i 10 g de pes) a Castellserà (l’Urgell,
Lleida), per part de membres del Cos d’Agents
Rurals de la Generalitat de Catalunya, que van
capturar l’animal i el van traslladar al Centre
de Fauna de Vallcalent (Lleida) (ASPARC,
2014-a), per posteriorment alliberar-lo a la
mateixa zona de la captura, després d'uns dies
d'observació (ASPARC, 2014-b).

DESCRIPCIÓ DE LA TROBALLA
Al voltant de les 11:00 hores del matí del dia
31/05/2020 s’ha trobat un exemplar de serp
blanca (Zamenis scalaris) quan creuava la
pista asfaltada que va dels Omells de Na Gaia
a Montblanquet (TM de Vallbona de les
Monges; coordenades UTM X:342763
Y:4595412 DATUM ETRS89). A uns 300
metres abans d'entrar al petit nucli habitat de
Montblanquet (Urgell). L'indret de la troballa
presenta un hàbitat en mosaic de bosc de pi
blanc i pinassa, amb exemplars de garric i
càdec. El fons de la vall hi ha conreu agrícola,
majoritàriament de cereal de secà.
L’exemplar en qüestió és un exemplar adult, ja
que mesurava aproximadament 110 cm. I
presentava albinisme, ja que era completament
blanc (encara que es podien apreciar tonalitats
més cremoses, que semblen coincidir amb les
franges on hauria de presentar el disseny més
fosc. En els ulls s’apreciava clarament el color
vermell, del fons de l’ull, visible a través de
les pupil·les.

DISCUSSIÓ
La troballa de la serp blanca (Zamenis
scalaris) albina és la cinquena que hem pogut
documentar i el segon cas a Catalunya, també
casualment a la comarca urgellenca. Aquesta
cita és també la segona referida a un individu
adult, fet que li dóna un valor més elevat, en la
mesura que els individus amb una coloració
anòmala, i especialment els albins, solen tenir
una menor esperança de vida, atès que són
menys críptics o bé més fàcilment detectables
pels depredadors (Garland i Losos, 1994), a
banda de que sovint tenen malformacions i/o
altres deficiències que afecten negativament
l'estat físic, l'alimentació i la reproducció
(Krecsák, 2008; Thakur i Trivedi, 2018) així
com fotofòbia i altres defectes visuals
(Fontanet i Matallanas, 1985; Arribas i
Clivillé, 1994). A més, la manca de la
protecció que proporciona la melanina pot
derivar en problemes importants a l’hora de
practicar l'exposició solar i en la
termoregulació en general (Rivera et al.,
2001).
D'altra banda, la incidència de l'albinisme en
ofidis en condicions naturals es considera rara,
especialment en adults (Ferri i Berringa,
1992). Les estimacions de la ràtio d'albinisme
en vertebrats silvestres varien d'1:10.000 a
1:30.000 (Bechtel, 1995).
El fet que l'albinisme sigui una anomalia
genètica de caràcter congènit i hereditària, i
que a l'Urgell s'hagin trobat ja dos casos de
serp blanca (Zamenis scalaris) amb aquestes
característiques fa que calgui estar amatents
per veure si es detecten nous casos.
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Detall de la part anterior de l’exemplar adult de Zanemis scalaris albí, trobat a Vallbona de les
Monges (l’Urgell).
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Vista dorsal de l’exemplar adult de Zanemis scalaris albí, trobat a Vallbona de les Monges (l’Urgell).
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RESUM
Es descriu la troballa, a la comarca d’Osona, d’una població de granoteta de punts (Pelodytes
punctatus) on 15 dels exemplars eren albins. Els exemplars havien completat la metamorfosi
recentment i tenien mides molt similars. Per aquests fets i per compartir una mateixa anomalia
pigmentària, els hem considerat germans d’una mateixa posta amb manifestació de la mateixa
anomalia genètica. Cal destacar el fet que tots els individus hagin superat la fase larvària, ja
que la condició d’albins s’assumeix que pot estar lligada a deficiències genètiques i de visió, i
que incrementa el risc de depredació perquè els fa més detectables.

PARAULES CLAU: Gripauet; Pelodytes punctatus; albinisme.
RESUMEN
Se describe el hallazgo, en la comarca de Osona, de una población de sapillo moteado
(Pelodytes punctatus) donde 15 de los ejemplares eran albinos. Los ejemplares habían
completado la metamorfosis recientemente y tenían tamaños muy similares. Por todo ello y por
compartir una misma anomalía pigmentaria, los hemos considerado hermanos de una misma
puesta con manifestación de la misma anomalía genética. Cabe destacar el hecho de que todos
los individuos hayan superado la fase larvaria, ya que la condición de albinos se asume que
puede estar ligada a deficiencias genéticas y de visión, y que incrementa el riesgo de
depredación al hacerlos más detectables.

PALABRAS CLAVE: Sapillo moteado; Pelodytes punctatus; albinismo.
ABSTRACT
The finding of a population of common parsley frog (Pelodytes punctatus) with 15 albino
specimens in the Osona region (Barcelona, Catalonia) is described. The specimens had already
metamorphosed and had the same size, and thus we consider them siblings of the same clutch
with passing of the recessive gene of albinism. Noteworthy is the fact that all individuals had
survived the larval stage, given that albino status is assumed to be linked to possible genetic
and vision impairments and increases the risk of predation because it makes them more
detectable.

KEYWORDS: Parsley frog; Pelodytes punctatus; albino.
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rodejada de una xarxa d’1 metre d’alçada
(Figura 1). La bassa està situada a una
altitud de 800 metres sobre el nivell del mar
i envoltada d’un espai hortícola, fronterer a
un hàbitat d’alzinar mediterrani. Tots els
exemplars albins observats eren exemplars
recent
metamorfosats,
amb
el
desenvolupament totalment acabat i de la
mateixa mida (Figura 2). Els exemplars
presentaven un albinisme complet, és a dir,
no tenien melanina ni als ulls, ni al
tegument. Així doncs, als animals se’ls hi
veia a traves de les pupiles el fons dels ulls
vermells i una absència total de melanina a
la seva pell.

INTRODUCCIÓ
En els amfibis, i concretament en el grup
dels anurs, és relativament freqüent la
presència de diferents classes d’anomalies
cromàtiques (Campos-Such, 2017). No
obstant això, no és un fet comú que es
localitzin diversos exemplars juvenils o
adults albins de la mateixa espècie i edat,
en una mateixa localització.
L’albinisme en amfibis es descriu com una
manca congènita total o parcial de
pigmentació ocasionada pel bloqueig de la
síntesi de melanina i determinada
genèticament per presència d’al·lels
recessius (Bowder, 1972) o, molt més
anecdòticament, per intervenció de causes
externes, com la parasitació (Johnson et al.,
2002). Això dóna lloc a individus que no han
desenvolupat o han reduït la producció de
melanina en els melanòfors i per tant ja
se’ls hi pot veure al néixer, als ulls un color
rosaci a traves de l’iris i al cos, s’observa la
pell blanquinosa, groguenca o rosada
(Rivera et al., 2001). En el cas d’altres
exemplars descrits fins ara de Pelodytes
punctatus, a més d’observar aquesta manca
de melanina a la pell i els ulls, pot distingirse el seu patró corporal habitual en colors
groguencs o ataronjats, pel fet que
l’albinisme
típic
no
afecta
el
desenvolupament normal de xantòfors i
iridòfors (Villiard, 2006). La present nota
descriu l’observació 15 exemplars subadults
de granoteta de punts Pelotydes punctatus
albins.

A la península Ibèrica, aquesta no és la
primera observació d’exemplars albins de
Pelodytes punctatus. Al pantà de Vallvidrera
s’ha descrit l’observació de nou larves entre
els anys 1979, 1981 i 1986 (Arribas, 1986)
i posteriorment en aquesta mateixa localitat,
l’any
1995
per
l’assecament
de
l’embassament i en el rescat milers de
larves d’aquesta espècie, es van recontar
48 larves albines (Rivera et al., 2001). A Var
(França), Deso et al., (2016) descriu la
presència d’exemplars ja metamorfosats i
albins en condicions naturals, probablement
congèneres, convivint en el mateix espai.
A jutjar per les dades de Diego-Rasilla i
Luengo (2007), Arribas (1986) i la present
nota, sembla ser que l’albinisme pot
aparèixer en anurs afectant a diversos
exemplars
d’una
mateixa
posta,
manifestant-se les anomalies gèniques
associades. En base a aquest fet, podem
hipotetitzar que els exemplars trobats en el
nostre cas eren també germans de la
mateixa posta.
A la nota de Deso et al. 2016, i fins i tot a
Diego-Rasilla y Luengo (2007) (en aquest
cas en tòtil comú Alytes obstetricans), els
exemplars descrits eren en estadis
diferents: des de un recent metamòrfic amb
potes a larves en estadis quasi inicials.
Arribas (1986) assenyala la raresa de les
observacions de postes i d’adults albins per
a aquesta espècie, potser deguda a la
incapacitat
de
supervivència
per
deficiències visuals lligades a l’albinisme o

OBSERVACIONS I DISCUSSIÓ
Els 15 exemplars albins van ser localitzats
el 13 de juliol de 2018 al nucli veïnal de
Sant Miquel Sesperxes (Sant Martí de
Centelles), al sud de la comarca d’Osona.
L’àrea es limítrofa amb les comarques del
Vallès Oriental i del Moianès, i es localitza
dins la conca hidrogràfica del riu Tenes, a
tocar dels cingles de Bertí i el Parc Natural
del Montseny (UTM X435196 Y4621815).
Tots els exemplars van ser localitzats a la
mateixa bassa artificial de reg, circular, de
10 metres de perímetre, i de parets verticals
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per estar sotmesos a una major pressió de
depredació, causada per la seva menor
vivacitat
(anomalia
comportamental
associada a la fugida) i major facilitat de
localització per part dels depredadors. Així,
en les altres notes citades, no quedaria clar
si les larves podrien acabar la seva
metamorfosi i convertir-se en adults, dada
que queda confirmada en la nostra
observació. Això és remarcable ja que indica
que les variants gèniques recessives que
provoquen l’albinisme no estan lligades, pel
que
sembla,
a
problemes
de
desenvolupament en Pelodytes punctatus
com a mínim fins l’assoliment de la
metamorfosi i l’entrada a la fase de juvenil
terrestre. Pel que fa a l’ecologia de les
larves, el fet que hagin pogut superar
aquesta etapa pot ser degut, per un cantó a
una densitat especialment baixa de
depredadors a l’hàbitat aquàtic on s’han
detectat (pers. obs.), o per altre, al fet que
les condicions artificials de la bassa fan
molt difícil l’accés de mamífers o ocells
depredadors. Quedant la depredació

bastant limitada doncs a les serps d’aigua
(Natrix maura) presents a la zona.
En resum, la present nota confirma que les
larves albines de Pelodytes punctatus poden
acabar la seva metamorfosi en condicions
naturals,
sobrepassant
possibles
impediments genètics i altres possibles
barreres com problemes de visió i un
augment del risc de depredació. Serà
necessari més troballes per confirmar si en
condicions naturals aquests metamorfs
poden arribar a edats reproductores.
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Figura 1.- Aspecte de la bassa artificial on s’ha produït la troballa. Fotografia: Maria Serra i Gerard Nuri.

Figura 2.- Detalls de tres exemplars dels 15 observats, a on es pot veure la mida corresponent a
subadults. Fotografies: Maria Serra i Gerard Nuri.
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RESUM
En aquesta nota aportem informació sobre la troballa d’un exemplar de Pelophylax sp., possiblement
Pelophylax kl. grafi amb axantisme, en el municipi de Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental
(Catalunya). L’axantisme, en amfibis i rèptils, és una condició anòmala en la coloració de la pell,
deguda a l’absència de determinats pigments de tonalitats grogoses, fent que els espècimens verds
mostrin un to blavós gens habitual. Dos casos d’axantisme havien estat documentats per P. perezi
(granota verda) a Calatunya, en altres localitats de la província de Barcelona.

PARAULES CLAU: Pelophylax kl. grafi; Pelophylax perezi; pigmentació blava; Sant Feliu de
Codines; Vallès Oriental.

ABSTRACT
We provide new data about a case of axanthism in Pelophylax sp., most probably Pelophylax kl.
grafi in Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental (Catalunya). Axanthism is a skin condition in reptiles
and amphibians that results in abnormal bluish coloration in green specimens, due to the absence of
yellowish pigments. Two other cases of axanthism were previously reported from different localities
of Catalonia, in Barcelona Province, affecting the green frog P. perezi.

KEYWORDS: Blue pigments; frog; Pelophylax kl. grafi; Pelophylax perezi; Sant Feliu de
Codines; Vallès Oriental.

INTRODUCCIÓ
La coloració dels amfibis depèn de la
presència i funcionalitat de les cèl·lules
encarregades de sintetitzar els diversos
pigments o de reflectir ones de llum
determinades. A vegades es produeixen
desordres que afecten als cromatòfors,
generant anomalies en la coloració de la
pell. Els casos d’axantisme en rèptils i
amfibis són menys comuns que altres
desordres de pigmentació com l’albinisme,
essent aquest darrer una de les variacions

més freqüents, causada per l’absència de
pigments bruns (eomelanina) i groguencs o
vermellosos (faeomelanina) (Sunutcha et al.
2015, Campos-Such 2017). En el cas de
l’axantisme, manquen les cèl·lules encarregades de sintetitzar els pigments grocs
(xantòfors), vermells i taronges (eritròfors), i
en el cas de l’aniridisme manquen les
cèl·lules que reflecteixen la llum, responsables de generar coloracions metal·litzades
per la presència de cristalls de guanina
(iridiòfors) (Jablonski et al. 2014).
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En alguns casos s’ha vist que tot i que els
xantòfors (o altres cromatòfors segons el
cas) són presents en els animals, aquests
perden la capacitat de sintetitzat el pigment
(Berns & Narayan, 1970). La pèrdua de
pigmentació no sol afectar als ulls (sí en el
cas d’albinisme), ja que conserven els
eritròfors i iridiòfors, si bé falten els
xantòfors en els individus axàntics. En el cas
dels individus de color verd, la manca de
xantòfors permet observar els pigments
blaus (que d’altra manera queden
emmascarats pels grocs originant les
tonalitats verdes característiques). Els
xantòfors solen situar-se en les capes més
superficials de la pell, damunt els iridiòfors i
melanòfors, que es troben en capes més
profundes (Yasutomi and Yamada 1998).

El cas que aquí ens ocupa, és una mostra
d’axantisme en un individu localitzat en
unes basses de Sant Feliu de Codines, on la
majoria d’espècimens corresponen a
Pelophylax kl. grafi.

MATERIALS I
OBSERVACIONS

MÈTODES

/

Diverses observacions realitzades a unes
basses temporals al municipi de Sant Feliu
de Codines, Vallès Oriental, Barcelona,
Catalunya (31T DG21, 610 msnm) durant el
mes de Juliol de 2020.
Fotografies realitzades amb càmera Nikon
D7200. Mesures per al càlcul dels índexs
morfomètrics realitzades amb el software
ProGresCapture7.

En el cas del les granotes de l’espècie
Pelophylax perezi, les variacions cromàtiques pròpies de l’espècie en individus sans,
són habituals i a vegades destacades, però
els casos d’axantisme són molt més rars. A
Catalunya se n’han documentat dos casos,
el primer al pantà de Vallvidrera (any 2007) i
el segon a Masquefa (any 2015), tots dos
casos publicats per Martínez-Silvestre et al.
(2016). Altres casos han estat descrits a la
Península Ibèrica fora de Catalunya, diversos exemplars a Huelva (González de la
Vega 1994) i un altre a Lugo (Rivera et al.
2001). Fora d’aquests casos no hi ha cap
altre document publicat que faci referència
a aquesta discoloració en la granota verda
comuna, tot i que sí que hi ha cites afectant
a altres espècies de Pelophylax a Europa,
com les documentades a França per Dubois
(1979), en individus identificats com a
Pelophylax sp. Al centre i Nord d’Europa hi
ha cites de P. esculentus amb algun tipus
d’anomalia cromàtica (Vlček 2003) i també
de P. lessonae (Dandová et al. 1995, Vlček
2008), si bé cap de les dues espècies amb
coloracions blaves. A Catalunya, els casos
més coneguts d’axantisme són els que
afecten a Hyla meridionalis (Arribas et al.
1996, Martínez-Silvestre et al. 2016), coneguda com a reineta blava, ben documentada, entre altres localitats, a Vallvidrera.

En l’hàbitat hi havia vegetació pròpia de
zones humides: Populus nigra, Populus
alba, Salix spp., Scirpus holoschoenus,
Phragmites australis, Carex spp, Chara sp.,
Cyperus eragrostis, etc. L’hàbitat es troba
rodejat per bosc mixt de pi roig (Pinus
sylvestris), pi blanc (Pinus halepensis),
alzina (Quercus ilex) i roure (Quercus
humilis) i una zona de matollars dominats
per estepa (Cistus albidus, C. salviifolius),
bruc d’hivern (Erica multiflora), Romaní (Salvia rosmarinus) i gatosa (Ulex parviflorus)
amb roldor (Coriaria myrtifolia) en les zones
degradades pel trànsit il·legal de vehicles
motoritzats a la zona.

RESULTATS I DISCUSSIÓ
Les granotes afectades d’axantisme (1 o 2
individus) a Sant Feliu de Codines (Figures
1-4) s’han observat en un petit sistema de
basses temporals on es troben P. perezi i P.
kl. grafi, a més d’altres espècies d’anurs
com la reineta (Hyla meridionalis), gripau
d’esperons (Pelobates cultripes) i gripau
comú (Bufo bufo). La majoria d’espècimens
de granota observats a la bassa principal i
secundàries corresponen a l’híbrid Pelophylax kl. grafi, espècie ja anteriorment
citada en aquest municipi (FernándezGiberteau et al. 2016, 2017, Pérez-Sorribes
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2018) Cal remarcar que Bargalló et al.
(2016) en un article, sobre la presència del
fong patogen Batrachochytrium dendrobatidis
(Quitridiomicot)
en
granotes
asimptomàtiques, identificaren totes les
granotes de la mostra de Sant Feliu de
Codines (3 anàlisis, 1 positiu) com a
Pelophylax kl. grafi. A aquestes evidències
cal afegir, òbviament, l’aspecte de l’individu
amb axantisme, essent aquest robust, de
mida notable, amb globus ocular gran i
mantell llis i ample. Tot en conjunt, ens fa
inclinar a pensar que es tracta de l’híbrid de
Graf (P. perezi x P. ridibundus), una kleptoespècie cada cop més àmpliament
distribuïda a Catalunya. De ser així, es
tractaria de la primera cita d’axantisme
observat en la granota de Graf.
S’han fet diverses mesures en base
fotogràfica per establir la relació entre el
diàmetre timpànic/ longitud total (musellcloaca). Aquest índex (més enllà dels valors
absoluts clarament significatius, però no
disponibles en aquest estudi) és el més
rellevant estadísticament per a la
diferenciació morfomètrica entre P. perezi i
P. kl. grafi, essent els valors majors en P.
perezi, amb una mitjana 0.08± 0.01 i un
màxim de 0.11, respecte a l’índex de P. kl.
grafi que és de 0.07±0.01 amb un màxim
de 0.10 (Pérez-Sorribes et al. 2018). Si bé
només s’ha estudiat morfomètricament un
sol individu amb axantisme, i per tant el
significat estadístic no és significatiu, les

mesures del timpà i llargada total del cos
donen un índex de 0.05-0.06, més ajustat al
propi de P. kl. grafi.
Els patrons de pigmentació dels animals
tenen un paper molt important en diversos
aspectes de la seva vida, des de l’èxit
reproductiu (comunicació) i la fitness fins a
la supervivència de l’individu en el cas
coloracions aposemàtiques (Vitt & Caldwell
2009, Hinckley et al. 2016). Per tant, les
aberracions cromàtiques tendeixen a ser
poc estables en el medi natural, si bé són
heretades genèticament pels descendents.
Això explica la raresa i baixa prevalença
d’aquests individus a la natura, en termes
generals (Andrén & Nilson, 1981). Un cas
diferent seria el de l’hipermelanisme, que
en alguns ambients (zones fredes, per
exemple) pot resultar avantatjós en animals
ectoterms i per tant és un tret que tendeix a
fixar-se en algunes poblacions (MartínezFreiría et al. 2012). Pel cas de l’axantisme
no hi ha massa informació, però
possiblement no resulti avantatjosa per una
qüestió de pèrdua del valor aposemàtic de
la pigmentació original verda, tenint en
compte l’ecologia de l’espècie i la raresa
dels individus axàntics de tons blavosos. De
fet, l’individu blau de Pelophylax va ser
observat entre vegetació (Chara sp.,
especialment), on la seva coloració
resultava molt vistosa, fent-lo vulnerable
davant possibles depredadors.
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FIGURA 1.- Aspecte axàntic de Pelophylax sp. (possiblement P. kl. grafi). Sant Feliu de Codines.

FIGURA 2.- Individu amb axantisme de Pelophylax sp. (possiblement P. kl. grafi), entre hidròfits
(Chara sp.).
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Posible primer caso de tanatosis en lagartija parda
(Podarcis liolepis)
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RESUM
Es descriu un possible primer cas de tanatosi en Podarcis liolepis, observat per part dels autors,
al Jardí Botànic de Barcelona el 20 de febrer de 2020.

PARAULES CLAU: Tanatosi; comportament antidepredador; mort simulada; Podarcis
liolepis; etologia; sargantana iberoprovençal.

RESUMEN
Se describe un posible primer caso de tanatosis en Podarcis liolepis, observado en el Jardín
Botánico de Barcelona, el 20 de febrero de 2020, por parte de los autores.

PALABRAS CLAVE: Tanatosis; comportamiento antidepredatorio; muerte simulada;
Podarcis liolepis; etología; lagartija parda.

ABSTRACT
Description of potential first thanatosis case in Podarcis liolepis. The observation was made at
the Botanical Garden of Barcelona on 20- February -2020 by the authors.

KEYWORDS: Thanatosis; Anti-predator behavior; Death-feigning; Podarcis liolepis; Etology;
Catalan wild lizard.

INTRODUCCIÓN
La tanatosis es un comportamiento de
defensa que presentan algunos animales,
que consiste en fingir su propia muerte ante
amenazas potenciales. Algunas especies
que lo realizan en territorio europeo son:
Psammodromus occidentalis (FernándezGuiberteau, et al., 2016); Natrix maura
(Fernández-Guiberteau, et al., 2016); Natrix

natrix (Jelić & Vilaj, 2011); Natrix tessellata
(Jelić & Vilaj, 2011); Coronella girondica (De
Castro-Expósito, et al., 2017); Coronella
austriaca (Jelić & Vilaj, 2011); Hierophis
viridiflavus (Gomard, 2017); Malpolon
monspessulanus (Sannolo et al., 2014).
También
se
ha
detectado
este
comportamiento en Podarcis muralis
(Fernández-Guiberteau, et al., 2016) siendo
de especial interés este caso, debido al
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cercano parentesco con la especie tratada
en este artículo, ya que no consta ninguna
bibliografía que exponga un caso de
tanatosis en Podarcis liolepis.

vez en mano, y unos segundos después de
permanecer paralizado, el ejemplar realizó
entre dos y tres vueltas sobre sí mismo para
posteriormente continuar inmóvil. Al final de
la observación y una vez fotografiado su
comportamiento, se decidió dejar al
ejemplar en el mismo sitio en el que había
sido capturado. Al volver, unos minutos
después el individuo ya no estaba en el
lugar, con lo que supusimos que había
huido.

OBSERVACIÓN
En este artículo se describe una primera
posible observación de comportamiento de
tanatosis en un macho de lagartija parda
(Podarcis liolepis) al ser manipulada
(Fotografía 1), el día 20 de febrero de 2020
en el Jardín Botánico de Barcelona
(41.361928ºN, 2.157929ºE).

El comportamiento de tanatosis en este
caso, no parece posible asegurarlo, debido a
que no fue observado el final de la
conducta, la huida una vez pasado el
peligro, por ello no se puede garantizar que
el individuo no fuera capturado por
visitantes o depredado en los momentos
que no se estuvo observando. No obstante,
debido a la presencia continuada de los
autores en la parcela, que no observaron
otras personas ni animales que pudieran
alterar el escenario, estas opciones parecen
poco probables y hace pensar a los autores
que se trata de un comportamiento de
tanatosis.

El ejemplar fue capturado bajo una piedra
por la mañana mientras se realizaba un
muestreo de fauna en fitoepisodio de
vegetación gipsícola de dicho jardín, cabe
mencionar que el ejemplar aún estaba algo
frío por lo que resultó más fácil capturarlo.
Se pudo observar que el individuo, en
primera instancia, al ser capturado se
quedó inmóvil sobre la mano mostrando a la
vez la membrana nictitante cerrada
(Fotografía 1), pese a estar en perfecto
estado en el momento de la captura. Una

FOTOGRAFÍA 1.- Lagartija parda (Podarcis liolepis) haciendo tanatosis en el Jardín Botánico de Barcelona.
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RESUM
Es descriu un cas ben documentat de depredació d’un juvenil d’Anguis fragilis per part d’un
mascle de Podarcis muralis, en una zona assolellada al lateral d’una bassa de rec abandonada,
a Les Planes d’Hostoles (Catalunya, Espanya). Si n’hem de fer cas del material recopilatori
publicat sobre les dietes i depredadors de les dues espècies, el cas sembla que és el primer del
qual se’n té coneixement a la Península Ibèrica. Al no ser possible de trobar una altra publicació
que comenti aquesta relació depredador-presa, és possible també que sigui el primer cas
publicat en tota la distribució conjunta de les dues espècies.

PARAULES CLAU: Depredació, vidriol, sargantana roquera, Catalunya.
ABSTRACT
A well-documented case of predation of an Anguis fragilis newborn by an adult male of Podarcis
muralis is described in a sunny area on the side of an abandoned irrigation raft in Les Planes
d’Hostoles (Catalonia, Spain). If we have paid attention to the compiled material published on
the diets and predators of the two species, the case seems to be the first that is known in the
Iberian Peninsula. As it is not possible to find another publication that comments on this
predator-prey relationship, it is also possible that it is the first case published in the entire joint
distribution of the two species.

KEYWORDS: Predation, slow-worm, common wall lizard, Catalonia.
RESUMEN
Se describe un caso bien documentado de depredación de un juvenil de Anguis fragilis por
parte de un macho adulto de Podarcis muralis, en una zona soleada en el lateral de una balsa
de riego abandonada en Les Planes de Hostoles (Cataluña, España). Según el material
recopilatorio publicado sobre las dietas y depredadores de las dos especies, el caso parece ser
el primero del que se tiene conocimiento en la Península Ibérica. Al no ser posible encontrar
otra publicación que comente esta relación depredador-presa, es posible que también sea el
primer caso publicado en toda la distribución conjunta de las dos especies.

PALABRAS CLAVE: Depredación, lución, lagartija roquera, Cataluña.
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INTRODUCCIÓN

sobre pequeños vertebrados, como Anguis
fragilis (Alegre et al., 1991), Podarcis
hispanica y micromamíferos (Valverde,
1967), entre los más destacables. Entre los
reptiles que se ha constatado la
depredación de Anguis fragilis descritos
hasta el momento, encontramos: Timon
lepidus (Alegre et al., 1991), Coronella
austriaca (Braña, 1984; Galán, 1988),
Malpolon monspessulanus (Bas, 1982;
Talegón & Alarcos, 2018), Vipera seoanei
(Braña, 1984) y el propio Anguis fragilis
(Çiçek et al., 2011). También se ha
constatado su depredación por parte de
diversas especies de aves y mamíferos:
Milvus milvus (Garzón, 1973), Strix aluco
(Braña, 1984), Buteo buteo (Bustamante,
1985) y Falco tinnunculus (Elósegui, 1974;
Braña, 1984; Galán Regalado, 2003), Lutra
lutra (Callejo et al., 1979), Genetta genetta
(Calviño et al., 1984b), Vulpes vulpes
(Braña, 1984; Calviño et al., 1984a), Meles
meles (Ibáñez & Ibáñez, 1980; Braña,
1984), Sus scrofa (Galán &amp; FernándezArias, 1993), cerdo doméstico (Galán
Regalado, 2003) y Martes martes (Guitián &
Bermejo, 1989).

Podarcis muralis se encuentra ampliamente
distribuida por Europa central, con su límite
suroeste en la Sierra de Guadarrama (Pinho
et al., 2005), ocupando gran variedad de
hábitats a altitudes entre los 1.230 y 2.100
msnm (Martín-Vallejo et al., 1995;
Monasterio et al., 2010). Anguis fragilis es
nativa de Europa Central y su distribución es
eurosiberiana,
encontrándose
hasta
altitudes de 2.400 msnm (Jablonski et al.,
2017; IUCN, 2020). De acuerdo con la base
nacional de datos de distribución
herpetológica (SIARE, 2018), ambas
especies coinciden en su distribución
peninsular.
Se ha descrito en diversas ocasiones y para
distintas especies, la presencia de una
oscilación en la composición de la dieta
según la estación del año (Salvador, 1986),
y el cambio de dieta según la localización de
las poblaciones (Castilla et al., 1987;
Castilla & Bauwens, 1991). La alimentación
de Podarcis muralis es principalmente
insectívora (98,61%), pero también se
compone de plantas (1,26%) y vertebrados
(0,13 %), con una longitud de la presa
comprendida entre 1 y 59 mm (Braña,
1984). El gran rendimiento de mordida de
esta especie podría explicar el amplio
abanico de presas y uso de recursos
alimenticios (Herrel et al., 2001).
Para otros lacértidos de la Península Ibérica,
como es el caso de Podarcis liolepis se ha
señalado una alimentación compuesta
principalmente por invertebrados (Escarré &
Vericad, 1981; Llorente, 1988; Carretero,
1993; Carretero et al., 2001), citándose un
caso de depredación sobre un recién nacido
de Tarentola mauritanica (Guillaume,
1987); mientras que para Podarcis bocagei
se le ha referenciado únicamente una
alimentación basada en invertebrados
(Salvador & Domínguez, 1990). Para Timon
lepidus se ha señalado una alimentación
principalmente compuesta por artrópodos
de exoesqueletos duros, así como frutos
(Mateo, 1988; Rosales et al., 1992; Pérez
Mellado, 1998), pero ocasionalmente
también se le ha citado la depredación

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Y
DISCUSIÓN
La observación tuvo lugar el 3 de
septiembre de 2019 a las 12:04 pm, con
una temperatura ambiental de 26ºC, en una
zona soleada, al lado de una balsa de riego
abandonada, rodeada por zarzamora
(Rubus ulmifolius), arañonero (Prunus
spinosa), cerezo de Sta. Lucia (Prunus
mahaleb), rosa silvestre (Rosa spp.),
vegetación mesoxerófila, ligados a bosques
de tendencia seca, de la montaña media
poco lluviosa (ver: Hábitat CORINE:
31.8122).
Donde se encontraba un macho adulto de P.
muralis buscando activamente una presa,
momentos después se observó al citado
individuo con un dermáptero de 5 mm de
longitud (aprox.) en la boca. Al cabo de un
rato, el mismo individuo se topó con un
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juvenil de A. fragilis con una longitud total
aproximada de 65 mm, por lo que debía
tratarse muy probablemente de un recién
nacido. Instantes después el macho de
lagartija roquera capturó al juvenil de lución
y empezó a devorarlo por la cabeza; en
menos de tres minutos solo se apreciaba la
parte final de la cola (Imágenes 1, 2, 3 y 4).
El juvenil aún seguía con vida mientras era
devorado, pues se podía apreciar el
movimiento de su cola (ver video). Instantes
después el macho escapó con parte de la
cola saliéndole de la boca.

De acuerdo a lo comentado en la
introducción, si tomamos datos de la
Península Ibérica, recopilados en DiegoRasilla (2015) y Galán & Salvador (2015),
esta relación depredador-presa aún no
había sido documentada hasta ahora.
Después de una búsqueda en otros ámbitos
geográficos, tampoco se ha encontrado otro
caso igual en ningún ámbito local. Debido a
que el tamaño de la distribución solapada
de las dos especies no es menospreciable,
se hace difícil confirmar con seguridad que
se trate del primer caso en toda Europa,
pero no es descartable en ningún caso.

Imagen 1 (Izquierda).- Fotografía del macho de Podarcis muralis depredando un juvenil de Anguis fragilis.
Imágenes 2, 3 y 4 (Derecha).- Composición de tres fotogramas ampliados, donde se aprecia diferentes
momentos de la citada depredación. Autor fotografías: Fernando Loras.
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RESUM
Es descriu el segon cas conegut de tanatosi per a Malpolon monspessulanus a Castellvell del
Camp (Catalunya).

PARAULES CLAU: Tanatosi, estratègia defensiva, simulació de mort, Malpolon
monspessulanus, serp verda, Baix Camp.

ABSTRACT
The second known case of thanatosis for Malpolon monspessulanus in Castellvell del Camp.
(Catalunya) is described.

KEYWORDS: Thanatosis, defensive strategy, death simulation, Malpolon monspessulanus,
Montpellier Snake, Baix Camp.

INTRODUCCIÓ
La serp verda Malpolon monspessulanus
(Hermann, 1804) es distribueix pel Magrib
occidental fins l'oest d'Algèria. A Europa es
troba a la península Ibèrica, les regions
mediterrànies de França i l'extrem NO d'Itàlia
(Rivera et al., 2011; Speybroeck et al., 2017).
A Catalunya és present en un ampli ventall
d'hàbitats, del nivell de mar fins a la muntanya
mitjana, mostrant una clara preferència pels

ambients de terra baixa mediterrània, en
paisatge de matollar o bosquines més o menys
esclarissades, sense discriminar els ambients
periurbans o humanitzats i zones d'agricultura
de secà (Rivera et al., 2011). En aquest context
no és rar trobar exemplars de serp verda,
sobretot adultes, en murs de pedra seca,
graners i altres estances de masies o
construccions agrícoles, a la cerca de
rosegadors.
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La tanatosi o simulació de mort, també
anomenada immobilitat tònica, és una
estratègia defensiva que es dóna en un
moment avançat de la interacció depredadorpresa, sovint després de que hi hagi hagut
contacte físic entre ambdós, que sembla que
podria inhibir la continuació del procés d'atac
del depradador (Humphreys and Ruxton,
2017). És una tècnica força estesa en el món
animal, amb nombrosos casos entre els rèptils
en general, i els ofidis en particular. La clau de
l'èxit rau en la immobilitat de l'animal que se
sent amenaçat, que per aquest fet podria
reduir la necessitat percebuda pel depredador
per anar més enllà en el procés de sotmetre-la
(Humphreys and Ruxton, 2017). El tret comú o
principal entre els ofidis que empren
l'estratègia de la tanatosi davant d'un
depredador potencial és posar-se panxa
enlaire, seguit d'altres pràctiques com moure la
pupila cap enfora, la defecació, el
desencaixament de la mandíbula i deixar la
llengua penjant (De Castro-Expósito et al,
2017).
Aquesta és l'estratègia que empren, a Europa,
sobretot alguns exemplars del gènere Natrix (N.
natrix, N. maura, N. astreptophora, N.
tessellata, N. helvetica) (Bruno & Maugeri,
1992; Fernández & Carrero, 2016; Gregory et
al, 2007; Sterijovski et al, 2011).

diferents espècies, es troba més estès entre
els individus joves.
Per a la serp verda (Malpolon monspessulaus)
la tanatosi només ha estat referènciada en un
cas d’un individu juvenil, del nord-oest d'Itàlia
(Ligúria), que va simular la mort posant-se
panxa enlaire i relaxant muscularment el cos,
fins i tot deixant-se agafar sense fer cap
reacció, durant força estona (aprox. 30’);
reaccionant després d'una forma totalment
diferent i més semblant al seu patró habitual,
amb energia i agressivitat (Sannolo et al.,
2014).

DESCRIPCIÓ DE LA TROBALLA
El cas que descrivim a continuació va succeir el
19 d'agost de 2020 en una casa amb un petit
pati envoltat de mur en una parcel·la als afores
de Castellvell del Camp (Baix Camp), en el límit
amb un oliverar i també amb l'espai periurbà.
La propietària, Cristina Sabaté, va trobar-se, en
sortir al pati, un exemplar de Malpolon
monspessulanus cargolat panxa enlaire
(supinació), en total immobilitat, a escassos
centímetres del gat de la casa, ja vell i de
tarannà habitualment tranquil; va retornar dins
de casa i, després de fer una trucada a un
veterinari amic va retornar, uns 15 minuts més
tard al pati, proveïda d'una càmera fotogràfica
que va poder copsar la imatge que es mostra a
continuació (vegeu imatge 1), mentre la serp es
mantenia immòbil, davant la mirada atenta del
gat, amb el cap però més visible. La Cristina va
tornar a entrar i, després d'enviar la imatge
(per Whatsapp) i fer diverses gestions, va
tornar a sortir al pati al cap d'aproximadament
mitja hora, no veient la serp ni tampoc el gat,
que havia entrat dins de casa.

Menys freqüentment s'ha observat també en
Coronella girondica (De Castro Expósito et al.,
2017), Coronella austriaca (Jelic & Vilaj, 2001),
Zamenis longissimus (Iftime & Iftime, 2014) i
Hierophis viridiflavus (Gomard, 2017; Rugiero,
1999). En els vipèrids no és un comportament
que s'hagi observat -en consonància amb
l'efecte dissuasori del seu verí. Aparentment, si
més no al continent europeu, sembla un
comportament més rar en les espècies de
majors dimensions, i també, dins de les
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Uns dies després es va recrear la situació
esdevinguda al pati, amb el gat i una cinta
simulant la serp situades a la mateixa posició
relativa i també amb l’imatge fotogràfica i la
referència de la mida de la rajola en la que
estava la serp. D’aquesta manera es va poder
establir que feia una mida aproximada d’entre
75 i 85 cm de longitud total.

amb l’altre cas conegut de tanatosi per aquesta
espècie, la serp verda no va defecar, ni treia la
llengua, ni mantenia la boca oberta, com sí
poden arribar a fer –en alguns casos- les serps
del gènere Natrix.
Es tracta d'un exemplar femella, d'entre uns 75
i 85 cm, amb una coloració ventral inusual,
verd-grogosa
llampant
i
marcadament
reticulada, i que segons Valverde (1967)
semblaria correspondre a l’interval d’edat
d’entre 5-7 anys.

DISCUSSIÓ
Després d'analitzar els fets concloem que es
tracta d'un cas clar de tanatosi, el segon
publicat fins ara per a la serp verda (Malpolon
monspessulanus), amb exposició ventral de tot
el cos, i alhora en posició recargolada en ser
sorpresa per un potencial predador (un gat i
posteriorment un ésser humà). Semblantment
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RESUM
S'aporten quatre noves localitzacions, incloses dues reproduccions confirmades, fora de l’àrea
coneguda de Discoglossus pictus. Aquestes es troben totes a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
dins la serra de Collserola i/o als seus contraforts, a les comarques del Barcelonès, el Baix
Llobregat i el Vallès Occidental. La distància entre els quatre punts fa palesa una gran ampliació
de la distribució potencial de l’espècie en aquest àmbit geogràfic. Les poblacions de la zona són
per ara escasses i s’hi localitzen sobretot exemplars adults i en baix nombre, essent la via més
probable d’entrada la remuntada pel riu Llobregat des de les poblacions del seu delta.

PARAULES CLAU: Distribució, espècie invasora, espècie exòtica, reproducció, Barcelona,
Llobregat.

ABSTRACT
Four new observations are reported outside the formerly known distribution of Discoglossus
pictus, in the metropolitan area of Barcelona, in the Collserola mountain and slopes, including
Barcelona, Baix Llobregat and Vallès Occidental counties. This means a clear increase in the
potential presence of the species in the area, due to the separation of the four locations. These
populations are seemingly sparsely populated, and we mainly located adults in low numbers. The
most probable route for the colonization of these new locations is going up the Llobregat river
from its delta.

KEYWORDS: distribution, invasive species, exotic species, reproduction, Barcelona, Llobregat.
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2007). Com es vol fer palès en aquesta
nota, aquestes poblacions de l’àrea
metropolitana de Barcelona van creixent
cada vegada més en nombre i distribució.

La invasió de la granota pintada
(Discoglossus pictus) a Europa es va iniciar
fa més d’un segle a Banyuls de la Marenda,
a la Catalunya Nord (Wintrebert, 1908), amb
individus provinents del nord d'Algèria
(Zangari et al., 2006). Probablement, els
individus es van escapar dels laboratoris de
Banyuls on hi eren mantinguts per estudiarne els espermatozoides, ja que aquests són
de mida gran i, per tant, faciliten el seu
estudi científic amb microscopi (Knoepffler,
1962; Fretey et al., 2003; ACEMAV, 2003). A
Banyuls, els individus escapats van
aconseguir establir-se i propagar-se i s’han
de considerar per tant poblacions invasores
en expansió (Blackburn et al., 2011; 2014);
això no va passar en altres poblacions de
granota pintada que es van detectar a
diversos indrets de França en aquella època
i que segurament s’havien originat de la
mateixa manera (Knoepffler, 1962; Fretey et
al., 2003).

L’estudi i la datació d’aquesta
presència és molt important per tal
d’avaluar el possible impacte de la granota
pintada sobre les comunitats locals
d’amfibis. En la seva etapa de capgròs, la
granota pintada és una espècie molt voraç i
és capaç de forçar canvis tròfics, fer
disminuir el creixement i frenar el
desenvolupament de més d’una espècie
autòctona, com ara el gripau corredor
(Epidalea calamita) i el gripauet (Pelodytes
punctatus) (Richter-Boix et al., 2013; San
Sebastián et al., 2013; Pujol-Buxó et al.,
2019b). Fins i tot és possible que la
comunitat d’amfibis autòctons es vegi
obligada a reorganitzar-se quant a l'ús dels
punts d’aigua i que, amb un efecte dòmino,
espècies no directament competidores es
vegin afectades també per presència de la
granota pintada (Richter-Boix et al., 2013).
D'altra
banda,
gràcies
a
canvis
probablement adaptatius i microevolutius
en les poblacions autòctones, aquest
impacte sembla ser més dur en les primeres
fases de la invasió (Pujol-Buxó et al.,
2019b). En l’àmbit de la recerca i el
coneixement, és important per tant tenir
clares les primeres dates de presència de la
granota pintada en una zona per saber quan
va començar la interacció amb les espècies
locals. Aquesta data posa el context evolutiu
i temporal necessari per tal de valorar
possibles pèrdues o variacions poblacionals
en les espècies autòctones.

Inicialment, l’espècie es va escampar
lentament per la Catalunya Nord i també per
l’Empordà.
Considerant
les
dades
històriques de presència, aquesta expansió
sembla haver-se accelerat en els darrers
anys, tant cap al nord com cap al sud,
probablement ajudada per transport
involuntari humà en alguns casos (Montori
et al., 2007; Rivera et al., 2011; Geniez &
Cheylan, 2012). Així doncs, les poblacions
conegudes a Europa són avui dia presents
en una àmplia franja contínua costanera
d'aproximadament 250 quilòmetres, des de
Montpeller com a extrem nord fins
aproximadament Sant Celoni com a extrem
sud (Geniez & Cheylan, 2012; Llorente et
al., 2015), tot i que actualment també hi ha
poblacions aïllades al Delta del Llobregat, a
prop de la ciutat de Barcelona (Franch et al.,

OBSERVACIONS
En aquesta nota es reporten una sèrie
d’observacions recents –fetes entre el 2017
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i el 2020– de granota pintada al voltant de
la serra de Collserola. Cal remarcar que
aquestes no tenen al darrere un mostreig
sistemàtic de cerca de l’espècie a la zona
sinó que obeeixen a troballes casuals o
fetes durant el mostreig de l’estudi Revisió
dels principals punts d'aigua susceptibles
d'acollir poblacions d'amfibis en el Parc
Natural de la Serra de Collserola, encarregat
pel Consorci del Parc Natural de Collserola a
la Societat Catalana d'Herpetologia.

Per altra banda, cal remarcar la
sorpresa que implica la comunicació per
part del cos de biòlegs del Parc Natural que
ja al 2009 s’hi van observar els primers
exemplars en aquesta zona (Llimona, F.,
com. pers.), i que s’hagin mantingut sense
tornar a ser observats i sense haver-se
comprovat cap punt de reproducció de
l’espècie a la zona.

Descrivim a
observacions.

Can Planes és una finca de Molins de
Rei sota acord de custòdia per part la
Societat Catalana d’Herpetologia, en la qual
s’hi duen a terme recuperacions de l’hàbitat
i la gestió de la que possiblement sigui la
comunitat d’amfibis més rica del P.N. de la
Serra de Collserola. La finca està a pocs
metres de la riera de Vallvidrera i consta
sobretot de zones de prat humit de dall que
alternen amb varietats tradicionals de
fruiters. Hi ha una bassa permanent de
dimensions mitjanes (uns 100 m2) a on s’hi
reprodueixen el gripau comú (B. spinosus),
la granota verda (Pelophylax perezi), el
gripauet (P. punctatus), la salamandra (S.
salamandra) i la reineta (H. meridionalis), i a
on, tot i que sense reproducció comprovada,
s’hi troben exemplars de gripau corredor (E.
calamita), tòtil (Alytes obstetricans) i gripau
d’esperons (Pelobates cultripes).

continuació

les

2. Can Planes, Molins de Rei

noves

1. Can Calopa de Dalt, Barcelona
Durant una prospecció en el marc del
projecte «Revisió dels principals punts
d'aigua susceptibles d'acollir poblacions
d'amfibis en el Parc Natural de la Serra de
Collserola» es van localitzar, per primera
vegada el 9 de març de 2017, exemplars
adults de granota pintada a la zona de Can
Calopa (Figura 1, Taula 1). L'entorn està
format per un mosaic de vinya ecològica,
pineda i un petit herbassar. A la localització
hi ha una bassa de decantació de depuració
deficient i sense amfibis, però part
d'aquesta aigua va a parar a una bassa més
petita que, tot i ser de dimensions reduïdes i
estar plena de canyís – el que fa que la
columna d’aigua sigui testimonial –, té
aportació d'aigua regular durant tot l'any.
Les espècies d'amfibis que s’hi havien
detectat fins al moment són la salamandra
(Salamandra salamandra), el gripau comú
(Bufo spinosus) i la reineta (Hyla
meridionalis), tot i que només s'hi ha
detectat la reproducció de la salamandra. La
majoria d'exemplars de granota pintada
trobats des que s’hi fan seguiments (any
2017), ho han estat a una arqueta/trampa
entre la bassa de decantació i la de canyís.

En diverses visites realitzades a la
zona durant el 2017, algunes de les quals
com a part del projecte de revisió de punts
d’aigua ja esmentat, s’hi van observar per
primera vegada exemplars aïllats adults de
granota pintada (Figura 1).
Les observacions de l’espècie es van
succeir durant el 2018, però tot i que el
punt es segueix visitant assíduament, no es
van poder repetir el 2019 ni el 2020, i de
moment no s’han tornat a realitzar.
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3. Can Marcet, Sant Cugat del Vallès

del moviment de terres. A partir de les
pluges abundants causades pel temporal
Glòria el 2019, s’hi va formar un toll d’uns
20 m2 i de 10 cm de profunditat màxima. En
un dels costats s’hi trobava un talús amb
diverses pedres, vegetació herbàcia i
llenyosa arbustiva, algunes branques de les
quals entraven en contacte amb la massa
d’aigua i oferien un espai de recer i
protecció per a amfibis. A sota d'una de les
pedres i a prop de la vegetació d’aquest
talús s’hi van localitzar dos exemplars adults
de granota pintada, un de la forma ratllada
(Figura 3) i, l’altre, pintada. Així mateix, es
van detectar uns 200 capgrossos al mateix
toll (Figura 3). Els dies 8, 10 i 15 de febrer
de 2020 es van dur a terme sengles
prospeccions a la localitat citada i es van
obtenir els mateixos resultats, ja que es van
localitzar presumiblement els mateixos dos
exemplars i un nombre semblant de
capgrossos. Per tant, es pot concloure que
es tractaria d’una població reproductora
formada per un mínim de dos exemplars
adults, però que tampoc sembla gaire
abundant.

S’observen diversos exemplars de
l’espècie per primera vegada a la zona
durant una prospecció nocturna per tal
observar i obtenir material fotogràfic i de
vídeo d’exemplars de gripau corredor en
reproducció. Les observacions es fan a una
bassa temporània de la zona de Can Marcet
/ Can Camps (municipi de Sant Cugat del
Vallès) (Taula 1), en un tram de mosaic
agroforestal proper a l’autopista i a la
localitat de Bellaterra. L’hàbitat circumdant
és un entollament estacional amb vegetació
herbàcia, situat entre conreus, l’autopista, i
un bosc dominat per pi blanc Pinus
halepensis. La bassa (Figura 2) és utilitzada
habitualment pel gripau corredor (E.
calamita) i la gripauet (P. punctatus). Per
primera vegada, el 10 d’abril del 2019, s’hi
va detectar la granota pintada (D. pictus). Es
van detectar un mínim de cinc exemplars i,
com succeeix en altres zones a on conviuen,
els adults de gripau corredor van amplexar
alguns d’aquests exemplars durant l’estona
que se’ls va estar observant. Visites
posteriors al mateix punt van permetre
observar un nombre semblant d’exemplars
adults (7 i 3, respectivament) i també
confirmar-ne la reproducció amb la
observació de capgrossos en aquesta
bassa.

Finalment, el 23 de febrer de 2020,
es va visitar un altre cop la localitat i es va
comprovar com el toll havia estat destruït
pel pas d’un tot terreny. En aquell moment,
les restes de la bassa eren quatre roderes
profundes amb uns 20 cm d’aigua en el seu
punt de màxima profunditat. Tot i fer una
recerca superficial, no es van localitzar els
dos individus adults a la vegetació ni a les
pedres properes al toll, si bé hi ha zones poc
accessibles del mateix talús on podrien
estar resguardats. Pel que fa als
capgrossos, la visibilitat de l’aigua de les
roderes era nul·la i no permetia veure si
encara n’hi havia o no, o si hi havia hagut
reclutament de metamòrfics.

4. El Papiol
El 7 de febrer de 2020 es va dur a
terme una prospecció per la zona est del
municipi del Papiol (Baix Llobregat), molt a
prop del límit amb el terme municipal de
Sant Cugat del Vallès (Taula 1). Es va
mostrejar una zona destinada a explotació
agrària i ramadera, amb camps de fruiters i
cereal, rica en argiles i sediment, que
s’embassa amb facilitat quan plou a causa
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sembla ara per ara també poc probable per
la gran distància (uns 40 km) que hi ha amb
les altres poblacions conegudes a la zona
de Sant Celoni (Llorente et al. 2015) i
l’aparent
absència
de
poblacions
intermèdies de connexió. En aquest cas
però, cal comentar la interessant cita que es
fa d’una població aïllada a Bellaterra per
part de Llorente et al. (2002). Aquestes
noves dades que aquí es proporcionen,
properes al nucli urbà de Bellaterra, podrien
implicar que aquella població introduïda ja
observada abans del 2002 hauria
sobreviscut, i per tant formarien part d’una
introducció independent de la del delta del
Llobregat.
Totes
aquestes
diverses
possibilitats només es podrien comprovar o
descartar mitjançant anàlisis genètiques.
Per altre banda hi ha una cita aïllada
i antiga de l’any 1980 al pantà de
Vallvidrera (Rivera, 1998) que encara que
sembla despenjada temporalment de les
actuals observacions, ens pot indicar com
els moviments antròpics d’aquesta espècie
son importants.
Així mateix, cal remarcar el gran
desequilibri entre observacions d’adults i de
capgrossos en el global d’observacions que
presentem, clarament esbiaixades cap als
adults. Això és contradictori amb el fet que,
en general, sigui molt més fàcil detectar
anurs en el seu estadi larvari, que és més
nombrós i més actiu al llarg de totes les
hores del dia. En el cas de la granota
pintada, els capgrossos no es caracteritzen
tampoc per ser especialment esquius o
escassos, ja que cada posta pot constar
d’uns 800 a 1000 ous (Knoepffler 1962).
Per tant, aquestes poblacions podrien
tractar-se d’exemplars pioners i molt mòbils
d’adults,
que
no
necessàriament
aconsegueixen reproduir-se en tots els
punts que atenyen en la seva dispersió. El
fet que en alguns casos siguin les primeres

Les noves localitzacions que presentem en
aquesta nota tenen en comú que es troben
totes a la vessant nord o oest de la serra de
Collserola (Taula 1, Figura 4) o, fins i tot, en
el cas de la població en el terme municipal
de Sant Cugat del Vallès, formen part més
propera de les àrees boscoses de la plana
del Vallès que no pas de la serra de
Collserola. Les observacions s’ubiquen en
tres comarques diferents: el Barcelonès, el
Baix Llobregat i el Vallès Occidental, i estan
prou separades, cosa que implica una
distribució actual potencial a la zona molt
més àmplia del que es coneixia. Aquestes
noves localitzacions no tenen, com a mínim
aparentment, una connexió directa i
coneguda amb les poblacions ja conegudes
del Delta del Llobregat. Tot i això, aquestes
poblacions són l’origen més probable per la
majoria
de
noves
localitats
que
proporcionem.
En el cas de les poblacions de Can
Calopa i Can Planes, aquestes es troben
properes a la riera de Vallvidrera, que podria
estar fent de connector del riu Llobregat
amb el nucli del PN de la Serra de
Collserola. Cal remarcar que l’any 2009 els
biòlegs del PN van realitzar les primeres
observacions de l’espècie en aquesta zona
(Llimona, F., com. pers.), només cinc anys
després de les primeres escasses
observacions al delta del Llobregat descrites
per Franch et al. (2007). També es pot
afirmar que la connexió mitjançant la vall
del Llobregat sembla probable per tal
d’explicar l’existència de la població del
Papiol. Tanmateix, la localitat ubicada a Can
Marcet – terme de Sant Cugat del Vallès –
és ara per ara el punt més sorprenent i
llunyà dels quatre que presentem aquí si
assumim aquesta hipòtesi d’expansió. La
provinença d’aquesta població mitjançant
una expansió des de la plana vallesana
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observacions en aquestes zones, sumat a la
poca abundància numèrica dels exemplars
– si la comparem amb poblacions estables,
per exemple de les comarques gironines –,
recolzaria aquesta hipòtesi. També és
compatible amb aquesta hipòtesi el fet que
l’espècie hagi deixat de detectar-se a la
finca de Can Planes el 2019 i el 2020.
Aquesta presència discontínua pot indicar
que aquests exemplars pioners hagin cercat
altres punts amb més exemplars de l’altre
sexe per tal de reproduir-se o que,
senzillament, hagin continuat el seu camí
exploratori per la zona o cercar hàbitats més
favorables. Globalment, doncs, al nord i a
l’oest de la serra de Collserola s’hi ha
detectat aparentment una població escassa,
sobretot formada per exemplars adults i
amb punts ocasionals de reproducció. En
aquest punt, cal remarcar que, en tractar-se
d’una espècie en clara expansió (Montori et
al. 2007; Geniez & Cheylan 2012; Llorente
et al. 2015), la situació probablement
canviarà en pocs anys i les poblacions de
l’espècie seran més abundants, amb
reproducció
repetida
i
en
procés
d’estabilització
en
diversos
indrets
geogràfics.
Quant als fenotips observats, el
disseny predominant en els exemplars
detectats va ser el «pintat», si bé alguns
exemplars presentaven disseny «ratllat». No
es va observar cap individu en cap de les
localitats esmentades que presentés el
disseny «vermell uniforme», que seria en
general el més escàs. La diversitat
d’aquests dissenys podria estar relacionada
amb la diversitat genètica de les poblacions
de granota pintada, tal i com es veu en una
població genèticament molt deprimida de
Jacon (Occitània), en la qual no s’ha trobat
cap exemplar que no sigui «pintat» (Geniez
& Cheylan 2012, Pujol-Buxó et al. 2019c).
Per tant, la presència d’exemplars tant

ratllats com pintats en les observacions que
aquí descrivim podria indicar la provinença
de poblacions genèticament no gaire
deprimides. És a dir, o bé la població del
Delta del Llobregat té una bona diversitat
genètica tot i ser relativament recent, o bé
es tracta d’exemplars alliberats provinents
d’altres punts de la geografia catalana, fet
que, com ja s’ha dit, no es pot descartar.
Els hàbitats ocupats exemplifiquen
prou bé les preferències que s’han descrit
per l’espècie: és generalista (Richter-Boix et
al. 2013), però es reprodueix preferentment
en basses temporànies o efímeres i, si pot
ser, amb una mínima cobertura vegetal
(Pujol-Buxó et al. 2019a). L’abandonament
de la zona de Can Planes, una bassa
permanent i amb gran riquesa específica de
depredadors i de competidors, podria obeir
a aquesta preferència per basses
d’hidroperiode més curt amb pocs
despredadors i competidors. Tot i aquestes
tendències a l’ús de basses efímeres i
temporànies, la invasió de la granota
pintada té uns impactes potencials sobre
tota l’estructura de la comunitat d’amfibis
nadius (Richter-Boix et al. 2013) i sobre la
fitness dels seus competidors més directes,
el gripau corredor (E. calamita) i el gripauet
(P. punctatus) (Richter-Boix et al. 2013,
Pujol-Buxó et al. 2016, Pujol-Buxó et al.
2019b). Tot i que hi ha indicis que els
efectes de la competència se suavitzen amb
el temps, com a mínim sobre el gripau
corredor (Pujol-Buxó et al. 2019b), l’impacte
inicial sobre poblacions competidores
autòctones podria ser especialment negatiu
si aquestes no estan adaptades a la
presència de l’espècie invasora i ja estan
amenaçades per altres motius, com passa
sovint en zones densament humanitzades.
Per tant, caldria seguir no només l’expansió
de l’espècie, sinó obtenir dades de les
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dinàmiques poblacionals de les espècies
d’anurs amb les que coexisteix a cada zona.
Finalment, cal dir que si s’assumeix
la hipòtesi d’expansió pel riu Llobregat i els
seus afluents, les properes prospeccions per
tal de localitzar poblacions desconegudes
de granota pintada s’haurien de centrar en
la zona situada entre el Delta del Llobregat i
les zones descrites en aquesta nota, així
com riu amunt fins a l’àrea de Martorell. Pel

que fa a la població de Can Marcet, a Sant
Cugat del Vallès, potser caldria confirmar la
possible relació amb les poblacions de
Bellaterra citades per Llorente et al. (2002),
al mateix temps que s’hauria de descartar
del tot la presència de poblacions
vallesanes més orientals que connectessin
amb Sant Celoni o bé trobar la possible
connexió amb les poblacions del Baix
Llobregat.

Taula 1.- Observacions de granota pintada reportades en aquest estudi, per ordre cronològic d’observació.

Data

Punt

GEO (ºN, ºE)

N adults Reproducció

09.03.2017

Can Calopa
de Dalt

41.429129,
2.061821

1

No

Joan MaluquerMargalef;
Alejandro GarcíaSalmerón

2017

Can Planes

41.427032,
2.025900

3

No

Jordi Roca

17.02.2018

Can Calopa
de Dalt

41.429129,
2.061821

3

No

Joan MaluquerMargalef

07.04.2018

Can Calopa
de Dalt

41.429129,
2.061821

1

No

Joan MaluquerMargalef;
Alejandro GarcíaSalmerón

03.06.2018

Can Calopa
de Dalt

41.429129,
2.061821

2

No

Joan MaluquerMargalef

04.03.2018

Can Planes

41.427032,
2.025900

1

No

Alejandro GarcíaSalmerón

10.04.2019

Can Marcet,
Sant Cugat

41.499485,
2.068924

5

No

David Perpiñán

11.04.2019

Can Marcet,
Sant Cugat

41.499485,
2.068924

7

No

Alejandro GarcíaSalmerón

07.02.2020

El Papiol

41.457035,
2.021096

2

Sí

Enric Ortega

24.04.2020

Bellaterra,
Sant Cugat

41.499485,
2.068924

3

Sí

Alejandro GarcíaSalmerón
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Figura 1.- Exemplars fotografiats a Can Calopa de Dalt (esquerra) i Can Planes (centre i dreta, en el segon cas
amplexat per un Bufo spinosus) els dies 09.03.2017 i 04.03.2018 respectivament. Fotografies d’Alejandro
García-Salmerón.

Figura 2.- Esquerra, exemplar observat a Can Marcet el 24.04.2020, fotografia d’ Alejandro García-Salmerón.
Dreta, gripau corredor amplexa granota pintada, el 10.04.2020, a Can Marcet, fotografia de David Perpiñán.

Figura 3.- Adult (esquerra) i capgrossos (dreta) de granota pintada observats al Papiol el 7 de febrer de 2020.
Fotografies d’Enric Ortega.
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Figura 4.- Mapa de les noves localitzacions que es llisten en aquest escrit.
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Noves observacions de Discoglossus pictus Otth, 1837 al Maresme
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RESUM
En aquesta nota es comunica, per tal que quedi constància històricament, la presència de
Discoglossus pictus a la zona mitja del Maresme, al menys des de l’any 2014.

PARAULES CLAU: Granota pintada, colonització, distribució, Catalunya.
ABSTRACT
In this note, the presence of Discoglossus pictus in the middle of the Maresme, at least since 2014, is
communicated so that it is historically recorded.

KEYWORDS: Painted frog, colonization, distribution, Catalonia.
Fins el moment se’n tenia informació de la
expansió de Discoglossus pictus, de la
població introduïda al Rosselló, cap el sud
fins la conca de la Tordera. A part de que es
coneixia de l’existència al Baix Llobregat,
Collserola i Vallès Occidental (Vives-Balmaña,
1990; Rivera, 1998; Base de dades de la
Societat Catalana d’Herpetologia- BdD-SCH).
En aquesta nota es vol comunicar la
presència ja a la zona mitja del Maresme. En
concret es va detectar per primera vegada el
17/11/2014 a la Zona agrícola de Les
Pinedes, de Vilassar de Mar (UTM DF4795).
Es tractava d’un subadult. S’ha ratificat
posteriorment al mateix lloc el 26/02/2016,
varis exemplars en fase fenològica
reproductiva.
A part, també es van detectat exemplars el
26/04/2016 (i dates posteriors) als Vivers
Municipals, prop dels bombers de Mataró
(UTM DF5198) (veieu Imatge 1).
Avui en dia es segueixen observant individus
a la Zona agrícola de Les Pinedes, de Vilassar
del Mar essent les darreres observacions
aquest estiu del 2020 i que el dia
19/05/2018, on es van observar adults i
capgrossos.
Des de la zona de Vilassar de Mar hi ha un
continuo de camps agrícoles fins i la zona de

Mataró, on la riera d’Argentona faria de
connector.
Cal comprovar si hi ha continuïtat amb el Alt
Maresme. En el moment de les primeres
observacions, van semblar interessants
aquestes presències, però atès el moment
actual, es comunica per tal que quedi
constància històricament. Tanmateix la
distribució coneguda avui en dia no ha variat
massa respecte al detectat al 2016, de fet en
aquell moment eren quadrats UTM 10 x 10
km nous de la seva distribució: el DF49 i el
DF59, actualment, considerant allò publicat
(Base de dades de l’Asociación Herpetológica
Española: AHE-S.I.A.R.E.), tan sols seria nou el
DF59 (Figura 1).
Sobre l’origen de aquestes poblacions, al
estar virtualment desconnectades del front
nord expansiu o del nucli dels voltants de
Barcelona, i sense haver pogut fer altres
indagacions en las proximitats dels nous llocs
citats, no hi ha prou indicis per donar una
explicació, encara que el més plausible fora el
d’una introducció fortuïta al viver i o a la zona
agrícola, no es descarta però sense indicis, la
poc possible expansió natural des del Vallès,
o a través de la costa del Alt Maresme, cosa
que a hores d’ara algú l’hauria d’haver
detectat ja.
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Figura 1.- Distribució de les citacions de Discoglossus pictus à l’àrea del Maresme. La quadricula
assenyalada com a “nou UTM” es la nova localització presentada en aquesta nota 31T DF59. Les altres
encerclades en vermell son quadricules ja publicades (BdD-SCH: DF28, DF29, DF49, DF71. - AHE-S.I.A.R.E.:
DF28, DF38, DF49, DG51, DG61, DG70), encara que per la quadricula 31T DF49, també es presenten
dades en la present nota.

Imatge 1.- Mascle adult de granota pintada dels vivers municipals, prop del Parc de Bombers de Mataró
07/03/2019. Foto: Lluís Aldrufeu Orriols.
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