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El llangardaix gegant de El Hierro 

(Material per al professorat) 
 

Objectius avaluables de l’activitat, criteris d’avaluació  i indicadors d’excel·lència 
Objectius avaluables Criteris d’avaluació Indicadors d’excel·lència 

Identificar les accions  necessàries 
per poder prendre decisions sobre 
possibles actuacions per a la 
conservació de l’espècie en perill 
d’extinció 

Identificar les accions necessàries 

Identifica la necessitat de les següents accions: 
- Conèixer els requeriments de l’espècie: necessitats d’aliment, ambientals, possibles 
depredadors 
- Identificar les millors àrees de l’Illa per a la reintroducció (les que presentin condicions 
ambientals biòtiques i abiòtiques compatibles amb la supervivència de l’espècie a protegir) 
- Conèixer l’estat genètic de la població inicial 
- Valorar tota la informació recollida i decidir si és pertinent o no (i per què) fer alguna acció per 
a la conservació de l’espècie 

Definir els conceptes de població i 
espècie 

Explicar la diferència entre 
població i espècie 

Identifica la població de Gallotia simonyi com el conjunt d’individus que conviuen en el mateix 
espai i temps i l’espècie com un grup de poblacions naturals els membres de les quals poden 
creuar-se entre si. En el cas de Gallotia simonyi en el moment inicial del procés de recuperació 
població i espècie són coincidents. 

Explicar els conceptes de deriva 
genètica i depressió endogàmica. 
Proposar possibles accions per 
disminuir el risc de depressió 
endogàmica  

Utilitzar els conceptes de deriva 
genètica i depressió endogàmica 
per explicar els riscos d’extinció 
de poblacions  petites 
Fer propostes d’encreuaments 
dirigits a minimitzar el risc genètic 
de l’espècie 

Explica que en una població petita la probabilitat que individus amb parentiu proper s’aparellin 
augmenta. L’endogàmia fa que la freqüència de genotips homozigots augmenti, amb pèrdua 
dels heterozigots. L’endogàmia provoca l’herència d’al·lels recessius dels dos pares, i 
l’acumulació de genotips homozigots recessius en la progènie. Molts al·lels recessius tenen 
efectes perjudicials i el resultat és la depressió endogàmica que pot determinar l’extinció de la 
població. 
Indica també que en una població petita, alguns dels al·lels poden no passar, simplement per 
qüestió d’atzar, a la progènie. Aquest canvi a l’atzar en les freqüències al·lèliques s’anomena 
deriva genètica, i porta a una reducció de la variació genètica que també pot ser determinant en 
un procés d’extinció. 
Una possible acció per disminuir el risc de depressió endogàmica de la població és dur a terme 
encreuaments seleccionats en captivitat. Així es poden obtenir un nombre més elevat 
d’individus heterozigots. De fet, aquesta és una de les accions que es va dur a terme durant el 
projecte real de reintroducció. 
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Explicar els conceptes de capacitat 
de càrrega i factors ecològics 

Relacionar àrea de distribució 
optima amb la capacitat de 
càrrega de la població 

Identifica com àrees de distribució optimes aquelles que per les característiques dels seus 
factors ecològics presenten una elevada capacitat de càrrega de la població de llangardaixos.  
També es pot acceptar que identifiquin àrea de distribució òptima com aquella en que es 
presenten factors ambientals que permeten la màxima probabilitat de supervivència. 
És important que es refereixen tant a factors ecològics biòtics com abiòtics 

Explicar la distribució d’organismes 
en funció dels factors ecològics 

Identificar els factors (tant biòtics 
com abiòtics) que cal conèixer 
abans de decidir sobre 
l’adequació d’un àrea 
determinada per a la 
reintroducció de Gallotia en El 
Hierro 
Descriure l’antiga àrea de 
distribució de Gallotia a partir de 
l’observació dels jaciments 
trobats 

Explica que abans d’alliberar individus cal buscar informació per saber quina era l’àrea primitiva 
de distribució de l’espècie en l’illa, així es podrà caracteritzar el seu hàbitat i seleccionar 
posteriorment zones actualment òptimes, amb un ecosistema ben conservat. 
Argumenta que la identificació de les causes de regressió de l’espècie i dels factors que 
l’amenacen en l’actualitat, són també importants per dissenyar plans d’actuació que garanteixin 
l’èxit de les reintroduccions. Per suposat, serà bàsic també conèixer els hàbits d’alimentació així 
com les seves preferències respecte a humitat, temperatura... 
Descriu que en èpoques anteriors, l’espècie tenia un àrea de distribució molt més gran que 
l’actual. Totes les restes s’han trobat per sota dels 700 m d’altitud que, segons el mapa de 
vegetació potencial, correspondria a comunitats vegetals de tipus matoll o  bosc termòfil. La 
densitat de les poblacions havia de ser important, ja que els llangardaixos eren preses habituals 
tant per a les rapinyaires com pels humans. 
Considera la vegetació potencial d’un territori com la que arribaria a establir-se si deixessin de 
desenvolupar-se en ell tot tipus d’activitats humanes. Aquesta vegetació potencial ve 
condicionada per factors com ara l’orientació, l’alçada, la llum, la temperatura i les 
característiques del sòl. 
Explica que els diferents factors ecològics determinen la distribució dels organismes. Considera 
els factors ecològics com : aquells factors capaços de determinar la distribució dels organismes, 
i què es classifiquen en factors abiòtics i biòtics 

Utilitzar evidències en el raonament 
científic 

Reconèixer la necessitat 
d’evidències per validar o  
reforçar les hipòtesis 

Justifica la necessitat d’evidències per poder afirmar que els Gallotia simony presenten  
importants adaptacions a l’alimentació herbívora 

Explicar algunes adaptacions dels 
organismes 

Interpretar la funció dels cecs 
intestinals  

Identifica el cec com un tub sense sortida que sorgeix de l’intestí i el relaciona amb la major 
presència de flora intestinal que afavoreix la digestió de la cel·lulosa 

Explicar el canvi en les poblacions 
d’organismes com  conseqüència 
d’un procés evolutiu 

Identificar la existència de 
variabilitat en els organismes 
d’una mateixa espècie 
Justificar que alguns individus 

Identifica l’existència d’individus amb cecs intestinals més o menys desenvolupats com un 
requisit que possibiliti el canvi en la població 
Justifica que els individus amb cecs més desenvolupats podran digerir i aprofitar millor l’aliment 
d’origen  vegetal i, en conseqüència, estaran en millors condicions per sobreviure i reproduir-se 
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tindran més capacitat de 
supervivència i reproducció que 
uns altres 
Justificar d’aquesta manera el 
canvi en les freqüències 
fenotípiques i gèniques de les 
poblacions 
Identificar aquest procés de canvi 
com a selecció natural  

Explica que en reproduir-se amb més freqüència els portadors d’aquestes característiques, 
seran heretades per la seva descendència i augmentaran en la població 
Identifiquen aquest mecanisme amb el nom de selecció natural 

Diferenciar observació 
d’interpretació (o inferència) 

Explicar les diferències entre les 
dades observades en els 
jaciments i les interpretacions que 
es fan a partir d’elles 

Explica que el que fan els científics és senzillament utilitzar un pensament lògic i triar sempre la 
hipòtesi més plausible: el que passa ara a la natura segurament  és el que també passava abans 
(així, el comportament de les rapinyaires actuals que consumeixen les seves preses sempre en 
els mateixos llocs i regurgiten les restes (ossos, pèls, ungles...) en forma d’egagròpiles, és 
raonable pensar que es correspon amb el de les rapinyaires d’altres èpoques; si els habitants 
primitius de l’illa deixaven les restes dels mol·luscs que consumien a l’entrada de les refugis on 
habitaven i allà es troben també restes de llangardaixos, és raonable pensar que aquests també 
formaven part de la seva dieta. 
Explica que la major abundància de jaciments en la regió de La Dehesa, extrem occidental de 

l’illa, poden indicar una abundància major i que van desaparèixer en època més recent. Cal tenir 

en compte que aquesta abundància també podria ser deguda a un mostreig més intens en 

aquesta àrea. 

Manifesta que una hipòtesi no és qualsevol invenció, sinó que ha de ser lògica, coherent amb 
les evidències trobades i sempre la més senzilla de totes les possibles. 

Interpretar dades per arribar a 
conclusions 

Analitzar les dades donades per  
proposar una explicació de l’estat 
actual de l’espècie Gallotia simony 

Probablement hi haurà diferents opinions, uns alumnes poden argumentar que la depredació 
sobre els llangardaixos que exercien tant els aborígens de l’illa com les rapinyaires pot haver fet 
disminuir les poblacions. També es pot argumentar que la transformació de l’hàbitat deguda a 
la colonització europea (transformació de les zones mitjanes i baixes en zones de conreu i 
pastura) pot estar relacionada amb la disminució de les poblacions (manca d’aliment, de llocs 
per amagar-se o per criar, variació de les condicions ambientals (temperatura, humitat...). 
Finalment, abans de la colonització europea els exemplars de Gallotia simony  grans no tenien 
depredadors a part dels humans (recordem que les rapinyaires només poden capturar 
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exemplars mitjans o petits), amb els colonitzadors també van venir els gats que sí són actius 
depredadors pels rèptils de mida gran i poden haver contribuït activament a la disminució 
d’efectius. Com els primers colonitzadors europeus portaven gats per combatre possibles 
plagues de ratolins i rates, que tampoc estaven presents en El Hierro abans de la colonització, 
és raonable pensar que aquests organismes poden haver suposat una competència pels 
recursos alimentaris per al llangardaix gegant que també pot haver contribuït a la seva pràctica 
extinció. 
Quina és la causa més plausible de la dràstica disminució dels efectius de l’espècie? 
Probablement el més raonable és pensar en una combinació de totes elles. 
Serà important utilitzar termes com factors ecològics biòtics (com ara depredació, 
competència...) 
Una bona opció per alliberar individus reproduïts en captivitat per tal de crear un nou nucli 
poblacional seria la Dehesa (zona de sabinar). Esperem que l’alumnat argumenti que: 
o És una zona situada a l’altitud on s’han trobat totes les restes de poblacions anteriors 
de Gallotia simony 
o es tracta d’una zona amb la vegetació encara ben conservada (altres zones d’alçades 
semblants ja han estat transformades en conreus o pastures) on els animals alliberats podrien 
trobar amb facilitat aliments i amagatalls 
o en haver menys presència humana és d’esperar també una presència menor de gats 
(importants depredadors) 
o és una de les zones on en èpoques anteriors semblava que podien existir poblacions 
força abundats (més que en d’altres àrees de l’illa) i on va persistir l’espècie  fins a èpoques 
relativament recents 

Construir una opinió documentada 
utilitzant arguments biològics 

Indicar la idea que es defensa (la 
necessitat o no de realitzar 
accions específiques per 
conservar espècies en perill 
d’extinció) 
Incloure raons que la recolzen 
Incloure arguments contraris a la 
pròpia idea 
Utilitzar refutacions d’aquests 
arguments 

La reintroducció d’espècies en el seu hàbitat natural és un procés molt complicat. L’alumne pot 
defensar una opinió o la contraria; el que és important és que utilitzi arguments científics com 
ara: 

- Problemes deguts a la poca diversitat genètica de les poblacions existents en 

l’actualitat 

- Destrucció de l’hàbitat de l’espècie 

- Modificació del comportament dels animals en captivitat que pot complicar la seva 
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Utilitzar evidències reinserció en l’ecosistema 

- Empobriment dels ecosistemes deguda a la disminució de la biodiversitat 

- Dotació econòmica necessària 

Identificar accions a prendre per 
tal de millorar l’estatus de 
Gallotia simony  a l’illa 

A part de la identificació de zones de l’illa amb  condicions climàtiques  adequades i vegetació 
ben conservada per tal d’assegurar que els animals alliberats disposin d’aliments i amagatalls  o 
la importància d’alliberar individus genèticament diferents (aspectes que ja poden haver sortit 
en altres respostes) és important que l’alumnat argumenti com una altra acció important la 
necessitat d’una intervenció activa contra els depredadors introduïts (els gats assalvatjats). És a 
dir, s’espera que considerin les intervencions conservacionistes no com accions protectores de 
qualsevol organisme viu, sinó com accions encaminades a restablir l’equilibri dels ecosistemes 
(encara que passin  per l’eliminació d’alguns organismes) 

Determinar l’eficiència de la 
transferència d’energia entre els 
nivells tròfics 

Justificar el possible equilibri d’un 
ecosistema fent càlculs sobre 
l’eficiència de les transferències 
d’energia entre els diferents 
nivells tròfics i comprovant si es 
segueix la regla del 10% 

 Identifica que la producció, que representa les relacions energètiques entre els diferents nivells 
tròfics, en l’ esquema dels productors i consumidors, segueix la denominada regla del 10%, és a 
dir un nivell tròfic només utilitza en la síntesis neta de matèria orgànica el 10% del nivell tròfic 
anterior. 
Així, els consumidors primaris o herbívors utilitzen 3  kg/m2, aproximadament el 10% de la 
producció del nivell dels productors 35 kg/m2; que suposen el 10% de la producció dels 
consumidors primaris. La resta de l’energia  disponible se utilitza i  posteriorment es degrada en 
diferents processos metabòlics. 
Justifica que el sistema no admetria una població de gats assalvatjats com la que s’indica. Per 
ser sostenible, hauria de tenir una biomassa de  0,3 kg/m2, o d’un valor proper a aquest valor, 
però mai 5 kg/m2. 

Definir el concepte de nínxol ecològic 
Utilitzar el concepte de nínxol 
ecològic per argumentar sobre 
l’equilibri de l’ecosistema 

Considera el concepte de nínxol ecològic com la funció que realitza una espècie en l’ecosistema. 
En la pregunta anterior ha hagut de justificar que l’ecosistema només podria mantenir una 
població petita de depredadors (o bé caldria l’existència de més preses potencials) per estar en 
equilibri. 
Una depredació exagerada (com la que possiblement van fer els aborígens) superava la 
capacitat de càrrega del sistema i conduiria a la desaparició de l’espècie 

 


