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La present nota té per objectiu documentar diverses citacions de la sargantana de cua
llarga, Psammodromus algirus, basicament a la costa de Llevant de Mallorca, a partir de
les observacions de l' autor i de notícies fiables i concretes d' altres observadors. La conclusió provisional és I'existencia d'almenys una població naturalitzada en la zona que va
de Porto Colom fins a les cales de Manacor i que pot penetrar fins a 3 km a I'interior de
I'illa. S'aporten igualment dades d'altres lacertids indeterminats a la zona, així com
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d'una petita població de sargantana de cua llarga detectada a Pollen9a fins fa uns 10
NATURAL DE LES BALEARS anys.
Paraules clau: Psarnmodromus algirus, Mallorca, distribució.
ON THE PRESENCE OF Psammodromus algirus LINNAEUS, 1759 (SAURIA, REPTILIA) TO MAJORCA. The present note must as objetive document diverse appointments of the smalllizard of long tail, Psammodromus algirus, basicaly of the East coast
of Majorca, from the observations of the author and of the trustworthy and concrete
news of other observers. The provisional conclusion is the existence of at least one
population naturalized in the zone that goes of Porto Colom until the coves of Manacor
and that can penetrate up to 3 km to the interior of island. They also contribute to data
of other small population of lizard of long tail detected to Pollen9a until does about 10
years.
Keywords: Psammodromus algirus, Mallorca, distribution.
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Introducció
La sargantana de cua l!arga,
Psammodromus algirus Linnaeus 1759 (Fig. 1)
és una especie ibero-magribina, aliena a la fauna
de les Illes Balears. A nivell estatal compta amb
un estatus de protecció d'lnteres Especial. El seu
habitat habitual és molt ampli i va des deis alzinars als pinars, passant per zones més obertes i
de vegetació arbustiva, des del nivel! de la mar
als 2600 metres d'altitud. La seva mida és gros-

sa (fins a 91 mm de llargaria de cap i cos als maseles i 93 les femelles) amb una coa molt llarga
(alguns ex. poden arribar als 230 mm). La coloració general és terrosa amb varies línies longitudinals al costat, molt ben delimitades. EIs maseles en zel (entre abril i maig) tenen el coll i la
cara de color ataronjat. Les femelles poden arribar afer dues postes d'entre 3 i 11 ous. La seva
alimentació és basicament insectívora, capturant
les preses que troben entre la fullaca del terra.
Especie diüma, la seva temporada d'activitat és
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de 101 I' any a la zona medilerrania pen insular.
enca ra que a la l ardo r i a I' hi ve rn la seva aCli vilal min va sensiblemenl. ESla co nsideraela co m la
sa rgantan a l11cdilcrrüni a 111és abundanl i ubíc ua , i

d ' ullaslrar i pinar, de vegel ac ió densa. La pelició
d ' informac ió efecluada a [¡'aves d' un foro infornlitlie nalUra li sl a i alglln s eonlacles personal s han
proporc ional
les dacles cO lllp lemcnl it ri es

se' n co nei xe n dislintes pob lae ions in sulars: lil a
Grossa (Múrcia), M eda G ran (Girona) (on la

següenl s:

pob lació s'h a eX lingui l). Coni gli (Lampedusa ,
11¡llia), i eliversos illots luni sencs (Carrelero el al .,

C ilaela per Masills ( 1999) als vo ll anl s ele
Ca la Mandia . C ita reco lliela l ambé per Carrelero
el 01. (2002) co m a observac ió, no co nfirmada,

2(02)

Observacions a Mallorca
L'espec ie no fi gurava a la fau na ele les
IlIes Ba lears (enlre allres referencies ve ure per
exemple M ayo l , 2(03) , enca ra que se lenen indi cis de la seva presenc ia des de m iljans deis 80.
No obsl anl , la primera referencia bib liografi ca és
la donaela per Masius ( 1999).
En aquesl lreball s' han recollil les el ades
sobre la el isl r ibuc ió eoneguda a Mall orca (Fig. 2)
i s' ha efeclUal una observació , documentada
fOlogrMicamenl. el 8 de mai g de 2005, de lres
exe mplars (dos ad ult s i un juveni l ) al lorrenl de
Ca la Murada, a 200 m ele la plalja, en una zona

F'i¡:, 1,

P ,I'II111111OdmlllllS (I/girll ,I'

que ineliearia la seva prim era cil a per a M allorca.
A lgunes observacions d' exe mp l ars a
Ca la Muraela al 1999. (G .X . Pons,eom . pers.)
U n exemplar observa l el 2002 a Can Xel,
un allre el malei x dia a s'A lgar i captura d ' un
ju ve nil a Cala Murada el 20m (Jaume Adrove r,
co m opers.).
U n exemplar ol'ega t a una pi se ina de Ca la
Murada , fO l og raf'i al, an y 2002 o 20m.
Determin at pel co lor fose i la longitud relati va de
la eua ( M . M orl a, como pers .).
U n exemp lar decolll isal a Cabrera al
mai g elel 2003, on ha via es tat port at per un
alu mne ele I' eseola de Porto Co lom amb la inteneió eI 'a lli berar- lo (J , O li ver. co m , pers.) . L'anima l
va morir i es co nserva al Servei de Prot ecc ió
eI' Espec ies.

Linn ae us, 1759 de ,'Esp in agar (Ma nacor. Ma ll orca) . FOlo Raquel Vaqu er.

Fig , / , PS"llllllodro lllu s a lg iru s Lillllllells, / 759./i'Olll s E ,ll'ill{/gllr (MIIIIIII'or, MlIl/orcl/ ). Pilo/(} NI/ql/e/ VI/lfl/l'/'.
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Fig. 2. Local il al' dOculllc l1l adc, dc PsolI/lI/odroll/lIS a/girus a Mall orca.
Fig . 2. /)"(' IIIIII' I/Ied /o('o/ilies oj Psal1ll1loc1 rol1lus a l g iru ~;1I Mal/orca.

Una ca ptura al pali de I 'escola de Port o
Colom I' any 2004. Detenninació espec ífica pel
co mun ican t , que co neix I'espec ie de la penín sul a
( U . Pa rva!. co m opers.).
Rc lati va mcnl abundant entrc s'A lgar i
e lla Magran er. amb reiterad es observac ions, les
més rcce nt s de maig de 2005. (M . M orla. co mo
pers .).
22 de maig de 2005. un exe mplar. deterIllinat pcl co lor fosc i la cua Il arga, a la cru'i l la de
la ca rretera de Ca les de Mal lorca i Ca la Bota (M .
A. Dora. co m opers.).
Un cxe mplar fot ografíat el 4 de juny el e
2005 a s'Esp inagar, Manacor (R . Vaquero co m o
pers.).
S' ha el e ressenya r també la detecc ió
intcrlllit cnl. elu rant una elesena eI ' any s (eles ele
mitj ans elels anys 80 fin s a mitjans elels anys 90
el el segle passat). ele eliferents exelllpl ars a Sa
PleHI ele Can M ós. a Pollen<;a. A lgunes pri-

ma ve res s'ob servava quotielian alllent un exelllpiar (a vegades un adu lt i eI'altres un ju venil, els
mateixos dies pero Illai junts. ret que fa pensar en
una petita pob lació) a les parets i al jarelí ele la
casa. (c. Encinas. co m opers.).

Altres dades
Una elaela co mpl ementari a és la el e Jaume
Aelrover. que ens co muni ca que I'any 1989 o
abans soli en ca pturar sargant anes ve reles . el e cua
ele Il argari a norlll al , aprop ele l' escola ele Porto
Co lom . i que n' ha obser vaeles el e sim il ars al
Penya l Roig ele s' A lgar. No tcnim elaeles que ens
perlll etin as signar-Ies a ca p espec ie, pero sí
elescartar, per co lor i morfo logia, que siguin
Psallllll odroml/ s algirus. Seg uramen t . só n
atribu'rb les al gencre Podareis.
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Conclusions
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Hi ha evidencies de presencia actual de
Psammodromus algirus a la zona del llevant de
Mallorca compresa entre Portocolom i les cales
de Manacor, a les següents quadrícules UTM:
520E-4336N, 521E-4370N, 523E-4364N, 523E4367N, 523E-4369N, 524E-4369N. Es pot afirmar que l'especie, per bé que escassa, es troba
ben as sentada a aquesta zona de la costa. La densitat de dades d'aquesta area, amb alguna d'exemplars juvenils, indica que I'especie s'hi ha
naturalitzat. No hi ha dades que permetin datar la
introducció, pero ates que totes les que hem reunit són recents, podria situar-se hipoteticament
entre els anys 1990 o 1980.
Les observacions de Pollenr,;a, UTM
500E-4413N, malgrat siguin d'una sola localitat,
són irregulars i amb dos diferents exemplars
(almenys un adult i un juvenil), fet que indica la
possibilitat de l' existencia d' un nucli naturalitzat
en aquella zona. La manca de dades modemes fa
difícil concretar alguna cosa més.
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