Podarcis pityusensis (Boscà, 1883)
Nom comú: Sargantana de les Pitiüses
Classe: Reptilia

Ordre: Squamata

Família: Lacertidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
És una sargantana robusta, endèmica de les illes d’Eivissa, Formentera i illots dels
voltants, però també la trobem, introduïda per l’home, a Mallorca, a la ciutat de
Barcelona i a San Juan de Gaztelugatxe (Biskaia).
Presenta una gran variació interpoblacional. Hi ha descrites 23 subespècies i la seva
actual distribució és resultat de l’aïllament definitiu que van sofrir aquestes
poblacions dels illots costaners, rere el final de la darrera glaciació fa ara uns 10.000
anys. Cada illa o illot és un ecosistema insular independent de la resta de l’arxipèlag,
i això ha fet que cada població de sargantanes de les Pitiüses presenti unes
característiques corporals pròpies, les quals són resposta a un objectiu únic: la
supervivència a llarg termini en un ecosistema insular, de reduïdes dimensions, i
amb escassos recursos tròfics. Un dels canvis evolutius més importants que ha
sofert l’espècie és l’adquisició d’una dieta omnívora on la matèria vegetal té gran
protagonisme.
A les illes d’Eivissa i Formentera la situació de l’espècie pot qualificar-se de
satisfactòria. Les trobem ocupant tot tipus d’hàbitats, encara que són molt més
abundants a les zones costaneres amb vegetació arbustiva o zones rocoses. Per
contra, la situació als illots costaners és completament diferent, ja que algunes
poblacions estan en regressió o prop de l’extinció. No està catalogada per la IUCN i
el conjunt de l’espècie està considerada tècnicament de quasi amenaçada, tant en
l’àmbit estatal com en l’autonòmic. Legalment, està qualificada com a d’Especial
Interès, i gran part de la població es troba dins espais protegits (Parc Natural de Ses
Salines d’Eivissa i Parc Natural de Cala d’Hort, Cap Llentrisca i Sa Talaia). Figura a
l’annex IV de la Directiva 92/43 (Hàbitats), que implica l’estricta protecció.
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