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LES RESERVES NATURALS
DES VEDRÀ, ES
VEDRANELL I ELS ILLOTS
DE PONENT
Seguim les petjades d'un ésser emblemàtic: la sargantana.

A LES RESERVES
NATURALS
Fins a set subespècies diferents de
Podarcis pityusensis han estat
identificades als illots de les
Reserves.

Foto: Rastre de petjades de sargantana - Virginia Picorelli (Arxiu RRNN)l

EL GRAN
EXPERIMENT
DE L'EVOLUCIÓ
Petites diferències en les
condicions ambientals a cada
illot han generat una gran
diverisitat de subespècies.

L'animal més emblemàtic a les Pitiüses és la sargantana. Reconeguda arreu del
món, s'ha convertit en un dels motius centrals de souvenirs per turistes i d'estudis
científics de biòlegs, naturalistes i especialistes des de la segona meitat del S. XIX.
A les Illes Balears hi ha dues espècies de sargantanes: la balear (Podarcis lilfordi)
als illots costaners de Mallorca, Menorca i a l'arxipèlag de Cabrera, i la pitiüsa
(Podarcis pityusensis) a Eivissa, Formentera i fins a quaranta-dos illots dels seus
voltants. Aquestes dues espècies juntament amb el ferreret de Mallorca, són els
únics endemismes de vertebrats terrestres a l'arxipèlag.
La sargantana pitiüsa fou descrita per primera vegada per Eduard Boscà (18441924) l'any 1883 i va constituir el punt de partida de nombrosos estudis de grans
especialistes europeus sobre aquest lacèrid.
Als illots de les Reserves Naturals, les diferents subespècies es poden dividir en
quatre grups d'illots: es Vedrà i es Vedranell; s'Espartar, s'escull de s'Espartar i es
Frare; s'illa des Bosc i sa Conillera i ses illes Bledes.
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LES SARGANTANES
A LES ILLES
BALEARS
De l'ordre Sauris, família Lacertidae i gènere Podarcis

Les sargantanes són rèptils del grup dels vertebrats, de
la família dels lacèrtids que són els rèptils escamosos.
S'inclouen en un gènere que està en continua revisió
per les diferents subespècies que es van descobrint.
Són animals ectoterms. Això significa que obtenen
l'energia corporal necessària per portar a terme els
seus processos vitals de fonts externes, especialment
del Sol. Aquest tret fisiològic que presenten els rèptils
limita la seva distribució a llocs del planeta on les
temperatures són més elevades. Com avantatge de
l'ectotèrmia, poden sobreviure en zones on la
disponibilitat d'aliments és menys abundant ja que, és
un procés energèticament més barat que produir el
propi calor corporal. Aquest fet podria explicar la seva
distribució actual a les Illes Balears.
Els lacèrids es distribueixen per Àfrica, Europa i part
d'Àsia, però han patit una forta diversificació, sobretot
a la conca mediterrània. Això, és particularment evident
a les Balears, on cada població ocupa un territori
exclusiu amb característiques ecològiques diferents.
Fins i tot, dins una mateixa espècie, a cada illa o illot
l'evolució ha generat diferents subespècies. Aquesta
evolució microinsular es tradueix en una gran diversitat
de mides, coloracions i dissenys peculiars i inclús, trets
de conducta i ecologia diferents .
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Un dels trets conductuals més característics de les
poblacions insulars radica en la seva reproducció.
Mentre que les espècies continentals fan una única
posta d'entre cinc i deu ous durant la primavera quan
els recursos alimentaris són més abundants, les
espècies de les illes sobretot als illots on l'aliment és
més escàs i depèn de condicions ambientals com les
precipitacions, les femelles fan postes d'un o dos ous al
començament del període reproductor. Si aquell any
els recursos són abundants, poden fer una segona i
fins i tot, una tercera posta. Els ous també són més
grans, assegurant així la viabilitat del embrions.
Les dures condicions de supervivència en aquests
indrets confereix a les sargantanes un altre avantatge:
la pressió dels depredadors és baixa. Aquest fet els
otorga un caràcter més explorador i confiat, invertint
més temps a l'exterior per buscar diferents fonts
d'aliment. Així, poden alimentar-se de fulles carnoses,
fruits, nèctar i pol·len de les flors però també
s'alimenten de caragols marins que es desplacen pel
litoral o de meduses i altres organismes marins que
arriben a la costa amb les tempestes. Aquest
omnivorisme podria explicar la supervivència i l'alta
densitat d'individus als illots i altres espais de mida
reduïda.
La seva funció ecològica als illots també és força
important. El cas de les poblacions que s'alimenten del
nèctar de les flors, el pol·len s'adhereix al seu ventre i
és repartit a altres flors, actuant com agents
pol·linitzadors. Altres també actuen com a dispersors
de llavors: al alimentar-se dels fruits carnosos, les
llavors són defecades a certa distància de la planta
d'origen, participant així en la seva disseminació.

A les Balears trobem dos
espècies diferents de
sargantanes: Podarcis lilfordi i
Podarcis pityusensis

Foto: Podarcis lilfordi giglioli a Sa Dragonera - Orchi - wikimedia commons
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LES SARGANTANES
A LES PITIÜSES
Podarcis pityusensis (Boscà 1883)
En el treball original d'Eduard Boscà (1883) en el que
descriu la sargantana de les Pitiüses, reconeix que el
zoòleg i herpetòleg rus Jakob von Bedriaga (1854 - 1906)
ja sospitava que la població d'Eivissa era una varietat
diferent a la resta.
És l'única espècie de vertebrat terrestre endèmic i
originària de les Pitiüses però també va ser introduïda a
Mallorca. A les illes més grans i poblades habita els
paratges perifèrics pedregosos però, també s'acosta als
habitatges humans i les seves restes d'escombraries,
així com als murs de pedra.
De manera general, presenten menys de 70 escates
dorsals, col·locades en la línia transversal a la meitat
del dors. La seva mida és molt variable i el cap és ample
i va estretint-se cap al musell. La coloració i disseny
també és molt variable. Trobem des de tonalitats
brunes clares o verds lluents fins a poblacions
melàniques amb ventres de color blau intens. A l'illa
d'Eivissa és característica la coloració dorsal verd intens
amb taques negres irregulars i els costats bruns.
Es troba distribuïda per Eivissa i Formentera, així com
als 46 illots que les envolten. Va ser introduïda a ses
Illetes de la badia i a les muralles de Palma de Mallorca
i a San Juan de Gaztelugatxe, Biscaia.

Foto: Podarcis pityusensis a Cala d'Hort - Carles Santana (Arxiu RRNN)

Segons les dades de 2008 al Llistat vermell de les
espècies amenaçades de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UINC) l'espècie està
catalogada com a "quasi amenaçada". Un dels
problemes principals que ha patit és el comerç il·legal
que, fou intens durant les últimes dècades del S. XX.
D'acord amb les dades de la Conselleria de Medi
Ambient del Govern Balear, en tan sols tres anys, des
de 1986 a 1989, es varen incautar 1.334 individus a
Anglaterra, que després s'alliberaren en diverses zones
de les Pitiüses. Avui dia, probablement, segueixen
existint col·leccions privades i no declarades,
especialment a Alemanya, Holanda, Regne Unit i als
Estats Units on durant dècades, les sargantanes foren
destinades a romandre en terraris.
La delimitació de les subespècies de la sargantana de
les Pitiüses és un tema controvertit i es troba en
constant revisió. Per alguns autors, l'espècie tan sols
estaria dividida en sis subespècies diferents (Cirer 1981
i 1987), mentre que altres autors en recullen fins a 23
(Alfredo Salvador, 1984). La variabilitat morfològica
d'aquesta espècie dificulta molt la seva classificació
taxonòmica, qüestions que serà més fàcil de resoldre
quan siguin publicats els resultats dels estudis de les
seqüècies de DNA.

S'han descrit 51 subespècies de
Podarcis pityusensis diferents.
Aquesta espècie és endèmica
de les Pitiüses
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ES VEDRÀ I ES
VEDRANELL
Podarcis pityusensis vedrae (Müller, 1927)

Als illots d'es Vedrà i es Vedranell trobem una de les
subespècies descrites per Lorenz Müller, l'any 1927:
Podarcis pityusensis vedrae. Un any més tard, el mateix
Müller va descriure la sargantana d'es Vedranell com
una altra subespècie diferent, anomenant-la Lacerta
lilfordi veranellensis però no va ser admesa per cap altre
autor i es va considerar com a sinònim de P.p. vedrae.
Són de mida gran, d'uns 75mm LCC* tot i que les
femelles poden ser una mica més petites. Tenen les
potes posteriors llargues, el cap curt i estret i un
nombre elevat d'escates a la part de la gola.
Aquesta subespècie és de colors força espectaculars,
molt vius. Presenta una coloració blau cobalt intensa
inclús a la part ventral. La franja dorsal té escates de
color verd llima i groc intens. Hi ha variacions en la
tonalitat dorsal de les sargantanes d'es Vedrà i es
Vedranell. Aquestes darreres, són d'un color groc
daurat més apagat que les d'es Vedrà.
*LCC: Longitud cap i cos

La coloració blava i groga tan
intensa de la sargantana d'es
Vedrà i es Vedranell la converteix
en una de les més vistoses de les
Pitiüses

Foto: P.p. vedrae - Virginia Picorelli (Arxiu RRNN)

Foto: P.p. vedrae - Arxiu RRNN
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SA CONILLERA I S'ILLA DES BOSC
Podarcis pityusensis carlkochi (Mertens i Müller, 1940)

La sargantana de sa Conillera va ser descrita per primera
vegada per Müller dins l'espècie Lacerta lilfordi amb el nom
de L. lilfordi kochi. Finalment al seu catàleg de 1940, Müller
juntament amb Mertens, van optar per un canvi de
nomenclatura anomenant-la carlkochi i incloent-la com a
subespècie de Lacerta pityusensis. La sargantana de s'Illa
des Bosc va ser denominada incialment per Mertens i
Müller com Podarcis pityusensis carlkochi. A la revisió
posterior d'Alfredo Salvador (1984) va concloure que la
població d'Illa des Bosc correspon a la subespècie nominal.

La subespècie de sargantana de
sa Conillera i s'illa des Bosc és
força robusta amb una tonalitat
verda intensa

Foto: P.p. carlkochi - Lina Torres (Arxiu RRNN)

La seva mida corporal és gran, amb les potes posteriors
llargues i un gran nombre d'escates dorsals. El seu dors és
de color verd lluent, els costats més bruns grisencs i el
ventre de color blau clar i blanquinós. La mida de les
sargantanes que trobem a sa Conillera és de quasi 80 mm
LCC en el mascles i 65 mm en les femelles. En canvi, la mida
corporal de les que trobem a s'illa des Bosc és una mica
més petita: al voltant dels 71 mm LCC en mascles i de 62
mm en femelles. A la població d'aquest illot, és
característica la forma del cap, que presenta depressions,
fet que podria estar relacionat amb una major utilització
dels trencs de les roques com a refugi.

Foto: P.p. carlkochi - Paolo Valente
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SES BLEDES
Podarcis pityusensis maluquerorum (Mertens, 1921)
Podarcis pityusensis gorrae (Eisentraut, 1928)
A les illes Bledes hi ha diverses subespècies de
sargantanes, totes elles melàniques i de mida mitjana
més gran que la resta de poblacions dels altres illots.

Foto: P.p. maluquerorum a na Plana- Marc Narinder (Arxiu RRNN)

A l'illot de na Plana i s'escull de Cap Vermell trobem la
subespècie P.p. maluquerorum. Presenta un melanisme
intens i és de mida gran: la mitjana dels mascles és
d'uns 75 mm LCC i la de les femelles és de 66,5 mm. Les
potes posteriors són més bé curtes i el cap petit.
Als illots de na Gorra i na Bosc, la subespècie present és
P.p. gorrae. També és melànica. La seva tonalitat pareix
menys intensa que P.p. maluquerorum però la seva mida
és més gran. Els mascles de mitjana sobrepassen els 80
mm LCC i les femelles els 70 mm. És una subespècie
gran i robusta, amb les potes posteriors curtes i el cap
curt i estret.
A l'illot des Vaixell l'any 2010, es va descobrir la
presència de sargantanes les quals s'estudien per un
equip d'herpetòlegs de la Universitat de Salamanca.
També és melànica, amb tonalitats groguenques
dorades a la part dorsal que contrasten amb el blau fosc
dels laterals. Viu en condicions extremes, en la petita
zona on hi ha coberta vegetal. Són de mida gran
superant, de mitjana els 84 mm de LCC en mascles i els
74 mm en femellles. Està pendent la publicació de
l'estudi detallat d'aquesta subespècie nova.

La llunyania de ses Bledes i les
seves condicions inhòspites han
generat subespècies melàniques de
sargantanes

Foto: P.p. maluquerorum - Virginia Picorelli (Arxiu RRNN)
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S'ESPARTAR I ELS
ILLOTS ADJACENTS

L'any 1928, Müller va descriure la subespècie P.p. zenonis a
l'escull de s'Espartar però finalment, Lilge (1975) la va
incloure com a sinònim de P.p. kameriana tot i que
s'assenyalà que és una població de mida lleugerament més
gran, amb el dors verd grisós, blavós o groguenc, amb un
disseny fragmentat.
A l'illa d'es Frare, escull unit per sota la mar a l'extrem sudest de s'Espardell de s'Espartar, trobem la subespècie P.p.
frailensis. La seva mida corporal és molt semblant a la de
P.p. kameriana però hi ha una major tendència al
melanisme. Té un nombre elevat d'escates dorsals, el cap
és curt i estret i les seves potes posteriors són més
llargues.
Aquestes
característiques
podrien
estar
relacionades amb l'hàbitat escarpat que és l'illa des Frare i
la seva coloració més melànica, els hi suposaria un major
mimetisme en aquest medi rocós.

La població de s'Espartar
presenta una coloració blau
intens mentre que a es Frare,
la seva tendència és melànica

Foto: P-p. kameriana - Toni Àvila (Arxiu de les RRNN)

Les sargantanes de s'Espartar presenten una coloració
ciànica. Les seves dimensions corporals també són grans, al
voltant dels 75 mm LCC en els mascles i els 65 mm en les
femelles. Les potes de darrere són curtes i el cap robust,
curt i estret. La regió de la gola és de color blau intens, el
dors és variable en disseny i coloració però predominen els
tons bruns verdosos amb la part ventral d'un blau clar.

Foto: P.p. kameriana a s'escull de s'Espartar- Marc Narinder (Arxiu RNN)

Podarcis pityusensis kameriana (Mertens, 1927)
Podarcis pityusensis frailensis (Eisentraut, 1928)
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