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Resum  
En aquest treball es descriuen sis noves localitzacions per a la sargantana cendrosa 
Psammodromus edwardsianus (Dugès, 1829) a Catalunya, després d’una campanya 
de recerca de l’espècie. 
.  

Abstract 
We describe six new locations for Psammodromus edwardsianus (Dugès, 1829) in 
Catalonia, after campaign of research on the species. 
 

Resumen 
Se describen seis nuevas localizaciones para Psammodromus edwardsianus (Dugès, 
1829) en Catalunya, después de una campaña de búsqueda de la especie. 
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INTRODUCCIÓ 
La sargantana cendrosa Psammodromus edwardsianus (Dugès, 1829) és un lacèrtid 
present a Catalunya i distribuït al llarg de tota la costa mediterrània, des del migdia 
francès fins al sector més oriental d’Andalusia. Recentment s’ha separat del seu 
tàxon germà, la sargantana timonera (Psammodromus hispanicus) (Carranza et al., 
2006; Fitze et al., 2012), amb qui els seus límits de distribució i possibles àrees de 
contacte a l’Aragó, Castella – La Manxa i Andalusia oriental, no són prou coneguts. 
Per regla general, ambdós tàxons poden ser localment abundants, però formen 
poblacions que tendeixen a ser fragmentades i aïllades entre elles. Malgrat tot, 
l’espècie es considera infreqüent, però no amenaçada (Carretero et al., 2002; Rivera 
et al., 2011). Recentment s’ha descrit una tercera espècie del complex “hispanicus” a 
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la Península Ibèrica, Psammodromus occidentalis Fitze, Gonzalez-Jimena, San-José, 
San Mauro & Zardoya, 2012, pròpia de l’oest ibèric. 
 
 
NOVES DADES 
En la present nota es pretén informar de les primeres cites en sis noves quadrícules 
UTM 10x10 a Catalunya. Cinc de les noves quadrícules són a les comarques del 
Segrià i a la Ribera d’Ebre, i es van obtenir durant unes prospeccions emmarcades en 
una campanya de recerca de noves localitzacions de sargantana cua-roja 
(Acanthodactylus erythrurus). La sisena nova quadrícula correspon a la comarca del 
Tarragonès, on un dels autors tenia cites antigues i on es va tornar a confirmar la 
presència de la sargantana timonera amb dues noves  cites. 
 
S’aporten les següents citacions per a la sargantana cendrosa a Catalunya, 
corresponents a sis noves quadrícules UTM 10x10: 31T  CF29; CF05; CF06; BF95; 
BF87; CF66, on s’enumeren de la següent manera: UTM 10x10; UTM 1x1; altitud; 
municipi; hàbitat; data: 
 
-UTM 31T BF87; (BF8770); 87m; Riba-roja d’Ebre; Mosaic de conreus de secà 
(olivera) amb pastures i brolles on domina la ginesta vimenera (Retama 
sphaerocarpa) 
Substrat: materials sedimentaris recents (argiles quaternàries). 
El 1/5/2012 es troben 4 adults, i el 8/5/2012 es troben 2 adults. 
 
-UTM 31T CF05; (CF0059); 37m; Garcia; Mosaic de conreus de secà (olivera 
sobretot) amb retalls de bosc de pi blanc amb brolla. Substrat: materials sedimentaris 
recents. 
El 8/5/ 2012 es troben 3 adults. 
 
-UTM 31T BF95; (BF9959); 90m; Garcia; Brolla i timoneda on domina el romaní i 
la foixarda (Globularia alypum). Substrat:  Turó de materials calcaris durs. 
El 8/5/ 2012 es troben 5 adults. 
 
-UTM 31T  CF06; (CF0060); 129m; Garcia; Mosaic de conreus de secà (olivera 
sobretot) amb retalls de bosc de pi blanc amb brolla i timoneda on domina el romaní 
i la foixarda (Globularia alypum). Substrat: materials sedimentaris recents i turons 
de materials calcaris més durs. 
El 16/5/2012 es troben 2 adults. 
 
-UTM 31T CF29; (CF2496); 351m; Borges Blanques; Mosaic de conreus de secà 
(olivera sobretot) amb retalls de bosc de pi blanc amb brolla i timoneda on domina el 
romaní i la foixarda (Globularia alypum). 
El 23/5/2012 es troben 4 adults. 
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-UTM 31T CF66; (CF6063); 185m; Vilabella; Mosaic de conreus de secà (garrofers 
sobretot) amb camps abandonats i retalls de bosc de pi blanc amb garriga i brolla. 
Substrat: materials calcaris tous (margues) amb crosta calcaria petrificada prop de la 
superfície (tapàs). 
El 15/9/1991 es troben 4 adults. 
  
-UTM 31T CF66; (CF6660); 100m; La Pobla de Montornès; Mosaic de conreus de 
secà (garrofers sobretot) amb camps abandonats i retalls de bosc de pi blanc amb 
garriga i brolla.  
El 23/4/2008 es troba 1 adult en erm urbà. 
 
-UTM 31T CF66; (CF6761); 110m; Creixell; Mosaic de conreus de secà (garrofers 
sobretot) amb camps abandonats i retalls de bosc de pi blanc amb garriga i brolla. 
Substrat: materials calcaris tous (margues) amb crosta calcaria petrificada prop de la 
superfície (tapàs). 
El 28-5-2009 es troba 1 adult. 
 

 
 

Figura 1. Mapa de Catalunya amb les quadrícules UTM 10x10. Els reticles de color negre 
són la distribució coneguda segons Carretero et al. 2002. En vermell estan representades les 
quadrícules on ha estat observada la sargantana cendrosa, citada per primer cop en aquesta 
nota a 6 reticles nous per a Catalunya: 31T BF87; 31T CF05; 31T BF95; 31T CF06; 31T 
CF29; 31T CF66. 
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Figura 2. Habitat de retalls de bosc de pi blanc amb brolla i timoneda on domina el romaní i la 
foixarda (Globularia alypum) a Garcia (Ribera d’Ebre). 
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Figura 3. Exemplar adult de Psammodromus edwardsianus de Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre). 
 


