
L'herpetofauna 
de les illes Pitiüses (II) 
Les sargantanes 
per Antònia Maria Cirer 

INTRODUCCIÓ 
Ja hem fet un repàs de les espècies 

típiques de les Pitiüses (vegeu EIVIS
SA núm 12). En aquest número ens 
dedicarem exclusivament a la sarganta
na de les Pitiüses o Podarcis (= Lacer-
{a)pityusensis BOSCA 1882. 

Tothom ha observat aquests anima-
lets que corren sempre escalivats o bé 
que es paren al sol durant llargues esto
nes. Quan érem al·lots segur que vàrem 
tallar-los !a coa per veure com remana-
va una vegada separada del cos. Re
cordem que aquest fet és molt corrent 
entre els lacèrtids (la sargantana per-
teny a aquesta família zoològica), que 
voluntàriament es tallen la coa quan 
senten el perill de ser preses. Això es 
diu autotomització. La coa remena 
violentament, l'atenciò del depredador 
es fixa amb aquest moviment, deixa 
lliure la sargantana i així pot fugir. 
Més tard començarà a regenerar una 
altra coa que mai serà tan llarga com 
l'anterior. A vegades el creixement es 
incorrecte, es produeix una bifurcació 
a la zona de creixement i, aleshores la 
sargantana presenta dues coes. 

Però l'interès d'aquesta espècie de 
lacèrtid és l'evolució que ha sofert. A 
partir d'una població ancestral comu
na s'ha diferenciat en múltiples subes-
pècies formant allò que els científics 
anomenen Rassenkreis o cercle de 
races. 

ELS ILLOTS I L'EVOLUCIÓ 
Durant els darrers temps geològics 

(uns 2 milions d'anys) anomenats Qua
ternari van succeir-se a Europa les gla-
ciaciones. Això comportà un refreda
ment molt gran de la temperatura amb 
grans dipòsits de gel al Nord i Cen-
treuropa. L'aigüa d'aquest gel prove
nia dels oceans, els quals van üismmuir 
de nivell. Les costes es prolongaren 
així molts de metres a zones on abans 
hi havia la mar (regressions marines). 
Els desnivells varen ser més o menys 
grans segons el grau de la glaciació 
corresponent. Com a conseqüència les 
terres s'ajuntaren i separaren successi
vament. 

La darrera d'aquestas glacíacions 
(Würm) va ajuntar totes les terres del 
nostre arxipièlag. Quan va venir el des-

Sargantana d'es Freus, Podarcis pilyusensis algae. 

gel, les aigües començaren a recuperar 
el seu nivell (transgressions marines), 
separant-se altra vegada les terres que 
començaren a existir com illes fins arri
bar a la situació actual. Les primeres 
en separar-se foren les illes Bledes fa 
uns 18.000 anys. Després successiva
ment es van anar separant totes les 
altres; aixi el pas del Freu Gros s'obri 
fa uns 9.000 anys separant Eivissa de 
Formentera definitivament. 

És sabut que a cada un dels illots de 
les Pitiüses hi viu una població de sar
gantanes, separada reproductivament 
de les altres. Els mecanismes evolutius 
ens parlen que Ics espècies amb aquest 
tipus de distribució són especialment 
adequades per a observar fenòmens 
evolutius, per causa del caràcter de les 
mutacions. Les mutacions es realitzen 
a l'atzar (en freqüència, lloc i efecte) i 
no són predeterminables en cap cas. 
Poden ser favorables (comporta bene
fici a llarg o curt terme per a l'espècie), 
desfavorables (són en general perjudi
cials) o neutres (no s'aprecia benefici 
ni perjudici). La selecció natural és la 
que ens classifica les mutacions en 
aquestes tres categories, ja que un 
canvi A pot ser molt beneficiós a la 
població a, únicament una mica bene

ficiós a\a b \ fins i tot perjudicial a la 
població c; tot dependrà de les condi
cions ambientals a què estan sotmeses 
les poblacions a, b i c. Amb el temps 
sols perduraran les beneficioses i les al
tres es pedran, s'eliminaran de la po
blació. 

Considerem doncs, les poblacions de 
sargantanes, per exemple la de l'illa 
Murada i la de l'illa des Penjats. 
Aquestes poblacions no es repro
dueixen entre si des de fa milers 
d'anys. Les mutacions que es pro
dueixen a les sargantanes de l'illa 
Murada passaran a Ics generaciones 
futures d'aquesta població però no a 
les üc l'illa des Penjats, les quals 
tendran unes altres mutaciones 
pròpies. Després de molts d'anys 
s'hauran produït moltes mutaciones, 
diferents en general, a cada població. 
Com que habiten una a cada illot no es 
poden barrejar entre si les diferències, 
sinó que es van acumulant característi
ques particulars de cada població a 
mesura que passa el temps. 

Es Lògic pensar que si una població 
va ser separada de les altres fa 20.000 
anys tendra més diferències acumula
des que una altra separada fa 10.000 
anys. Això és el que passa en les nos-



Sargantanes del grup affinis. 

tres sargantanes. Unes poblacions són 
de separació més antiga i per tant més 
diferenciades i unes altres són més 
modernes. Aixi les poblacions de les 
illes Bledes presenten diferències molt 
notòries de les poblacions de les illes 
des Freus. 

LES SUBESPÈCIES DE 
SARGANTANES 

L'estudi que s'està realitzant ha 
posat de relleu grosso modo els paren-
tius de les diferents subespècies de sar
gantanes que habiten als nostres illots. 
Per aquest estudi ens hem basat en les 
anàlisis estadístiques muhivariants. 
Com era d'esperar, les subespècies 
vénen agrupades segons l'edat de l'illot 
on viuen. Vegem-les ordenades en 
grups d'afinitat taxonòmica; al costat 
s'indica el lloc on habita cada una. 

1.— Grup de les illes Bledes 
Podaràs pityusensis maiuquerorum 
MERTENS: Bleda Na Plana 

Bleda Na Bosc i 
Escull Vermell 

P. p. gorrae EISENTRAUT: Ble
da Na Gorra 

Les sargantanes d'aquest grup 
presenten pigmentació melànica 
de color negre a tot el cos. La ta
lla és molt gran, poden arribar fms 
a 9 cm de longitud boca-anus, i 18 
grams de pes. 

2.— lila Margalida. 
Podarcis pityusensis hedwigka-
merae MÜhhER: illa Margalida. 

També de color negre a tot el 
cos, però amb dues fines ratlles 
dorsals de color groc. 

3.— Illa Murada. 
Podarcis pityusensis muradae 
EISENTRAUT: illa Murada. 

Color blau fosc uniforme a tot 
el COS. 

4.— Es Vedrà i es Vedranell. 
Podarcis pityusensis vedrae MU
LLER: illa des Vedrà. 
P.p. vedranellensisMULLER: 

illot des Vedranell. 
El centre del dors és de color de 

fons groc; els flancs, el ventre i la 
resta del cos són de color blau més 
clar que el color de P. p. muradae. 
El disseny de taques dorsals ne
gres es manifesta en molts d'indi
vidus. 

5.— Illa de s'Espartar. 
Podarcis pityusensis kameriana 
MERTENS. 

Dors color verd clar, ventre bla
vós. Existeix dibuix de taques dor

sals color negre, però no configu
ren ratlles. 

Totes aquestes poblacions són molt 
antigues. Els illots que les alberguen es 
separaren al començament del des-
membrament de Parxipèlag fa més de 
14.000 anys. La coloració de cada un 
dels grups és característica seua i 
permet una diagnosi inequívoca. La 
talla és molt gran a totes les poblacions 
i arriba a individus d'un gegantisme 
molt acusat. 

6.— Grupay///iú. 
Podarcis pityusensis affinis 
MULLER: illa Malví Nord. 
P. p. calaesaladae MULLER: s'i-

lletadecala Salada. 
P. p. canensis EISENTRAUT: 

illot desCanar. 
P. p. carlkochi MERTENS & 
MULLER: i. Conillera i des Bosc. 
P. p. charracae BUCHHOLZ: 
illot de sa Mesquida de Xarraca. 
P. p. grossae MULLER: illa 
Grossa de Sta. Eulària. 
P. p. hortae BUCHHOLZ: illot 
de s'Hort o de s'Hora. 
P. p. ratae EISENTRAUT: illa de 
ses Rates. 
P. p. redonae EISENTRAUT: 

illa Redona de Santa Eulària. 
P. p. schreitmuelíeri MULLER: 
illa Malví Sud. 

P. p. tagomagensis MULLER: illa 
deTagomago. 

L'edai d'aquestes poblacions és 
aproximadament entre 14.000 i 
10.000 anys. Presenten un aug
ment de pigmentació dorsal res
pecte de la població de l'illa d'Ei
vissa, però no es poden diferen
ciar de manera inequívoca per 

Sargantanes negres de ses Bledes, Podarcis pityusensis maiuquerorum. 
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aquest caràcter. Els colors són els 
mateixos de la sargantana d'Eivis
sa per bé que més forts. El gegan-
tisme és molt marcat a totes elles. 

7.— Grup pityusensis. 
Podaràs pityusensis pityusensis 
BOSCÀ: illa d'Eivissa. 
P. p. algae WETTSTEIN: illa de 

s'Alga 
P. p. caldesiana MULLER: illa 

d'En Calders. 

P. p. canaretensis CIRER: illot 
des Canaret. 

P. p. caragolensis BUCHHOLZ: 
illa des Caragoler. 

P. p. espalmadoris MULLER: illa 
des'Espalmador. 

P. p. formenterae EISENTRAUT: 
illa de Formentera. 

P. p. gastabiensis EISENTRAUT: 
illa de Gastabí o de Castabi. 

P. p. espardellensis EISENTRAUT: 
illa de s'Espardell. 

P. p. negrae EISENTRAUT: 
illa Negra del nord. 

P. p. ahorcadosi EISENTRAUT. 
illa des Penjats. 

P. p. martinezi CIRER: illot de sa 
Sal Rosa. 

P. p. puercosensis BUCHHOLZ: 
illa d'En Pou o des Porcs. 

P. p. torretensis BUCHHOLZ: 
illa de sa Torreta. 

Aquest grup és format per les 
poblacions de les illes d'Eivissa, 
Formentera, grup d'illes des Freus 
i petits illots de separació molt re
cent. L'edat és inferior a 10.000 
anys. La talla sol ser petita i la co
loració critica, depenent, per tant, 
del lloc on viuen. Els colors que 
presenten són els mateixos de la sar
gantana d'Eivissa: dors verd o bru 
d'intensitat variable; ventre clar 
amb tons verd, blau, groc i fins i tot 
vermellós. 

CONCLUSIONS 
Observant el conjunt d'illots i de sub-

espècies es pot arribar a aquestes conclu
sions: 

1-Les sargantanes presenten dues vies 
evolutives: Augment de pigmenta-
ció cutània i augment de la gran
dària, més acusat quant més vella 
és la població. Els set grups estan 
ordenats de més a menys diferen
ciats respecte d'aquests dos caràc
ters. Els illots corresponents ens 
vénen ordenats de més vells a més 
moderns: no cal insistir en l'enor
me importància que té haver des
lligat aquesta correlació. 

2-Cada illot té unes característiques 
ecològiques pròpies i diferents dels 
altres, que el configuren com un 
ecosistema en petit irrepetible, on 

Els Llibres 
d'Entreveniments 
per Antoni Costa Bonet 

He llegit amb vertader plaer l'esti
mable obra del benvolgut amic Joan 
Mari Cardona que duu per titol: «Illes 
Pitiüses, II.— Els Llibres d'Entreveni
ments». El llibre està pulcrament edi
tat; les il·lustracions són magnífiques. 
És el fruit d'un esforç ingent «haver 
llegit detengudament els quasi quinze 
mil folis dels quaranta-cinc «Llibres 
d'Entreveniments» i al mateix temps, 
«haver-ne pres innumerables notes». 
Diu bé l'Autor que «la documentació 
es insubstituïble per a conèixer el de
senvolupament humà i territorial de les 
nostres illes». 

Quan en l'esmentat llibre de Joan 
Marí llegim els noms de casa i els lli
natges, veím amb tota claredat la nos
tra estirp catalana. En l'interessant lli
bre «Renoms, motius, malnoms i 
noms», d'Enric Moreu-Rey, trobam 
més de cinquanta noms de casa que, en 
gran part, es troben a tot arreu dels 
Països Catalans; i els mateixos aparei
xen en els «Llibres d'Entreveniments» 
i en altres documents. 

Amb complaença he vist com a Sant 
Mateu d'Aubarca encara «perduren» 
noms de casa amb el mateix cognom 
dels segles XVI i XVII, com, per exem
ple, «Pereta», de cognom Tur, que 
apareix a Aubarca l'any 1592, i Can 
Roig d'es Pi, que es troba a Besora 
l'any 1642. 

JOMHUÍURDOU ^ 

En «Els Llibres d'Entreveniments» 
que comentam, ens adonam que els lli
natges dels quals hi ha més referències, 
són els següents, segons l'ordre del 
nombre de referències de cada cog
nom: Tur, Torres, Marí, Serra, Riera, 
Bonet, Costa, Rosselló, Ribes, Ra
mon, Sala, Joan, Planells, Cardona, 
Roig, Gotarredona, Palerm, Prats i 
Cardona. 

ANTONI COSTA BONET 

poden estudiar-se les lleis que 
mouen la vida. La característica 
que influeix més en l'evolució dels 
éssers vius que alberguen els illots 
és la seua edat. Els processos evo
lutius no sols es presenten en les 
sargantanes, sinó que també es re
peteix el mateix fenomen en altres 
éssers insulars: cargols, aràcnids, 
nemàtods, etc. 

En l'actualitat encara és posible realit
zar estudis de gran interès científic en 

botàniïja, zoologia, geologia, ecologia, 
evolució, etc. en els illots, alguns ja 
s'estan realitzant per científics espanyols 
i estrangers. Però si bé són un material 
d'estudi de valor incalculable també són 
com la bellesa de les ceràmicas xineses 
que qualsevol descuit les convertebí en 
un munt de testos i pols, ja que els equi
libris ecològics són aquí molt làbils, i les 
influències externes modifiquen la vida 
de l'illot cap a la degradació irreversible. 

ANTÒNIA MARIA CIRER 
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