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El llangardaix gegant de El Hierro 
 

El llangardaix gegant de El Hierro (Gallotia simonyi) és una espècie endèmica de l’illa 

de El Hierro que es considerava extingida. En 1975 un pastor va capturar per encàrrec 

d’un herpetòleg alemany dos exemplars, quan es van assabentar les autoritats de l’illa, 

els van decomissar i els llangardaixos van ser tornats al seu ambient natural. 

Aquest  redescobriment de Gallotia simonyi  va donar lloc a una sèrie d’accions 

dirigides a la conservació de l’espècie. Aquestes accions van culminar amb la 

construcció d’un centre per a la reproducció en captivitat, però abans d’arribar aquí  es 

va posar en marxa un projecte, titulat  Pla de recuperació del lagarto gigante de El 

Hierro, finançat pel programa europeu Life i desenvolupat per l’Asociación 

Herpetológica Española en el que han participat científics de diferents universitats, 

entre elles la Universitat de Barcelona , així com centres de recerca espanyols i 

estrangers. La finalitat de l’estudi va ser obtenir informació d’aspectes molt diferents 

relacionats amb Gallotia simonyi que haurien de servir per prendre decisions per tal de 

recuperar les poblacions d’aquesta espècie a l’illa. 

La vostra tasca en aquesta activitat és actuar com a científics. Haureu de prendre 

decisions, a partir de dades reals, per tal de decidir si és convenient o no per conservar 

una espècie concreta en perill d’extinció. 

 

En primer lloc, cal tenir un pla de treball: 

 

• Quines accions penseu que cal planificar i dur a terme per conservar aquesta 

espècie (o per decidir que no és convenient fer cap actuació)? 

Fig. 1 Font: 

http://www.cienciatk.csic.es/Fotografias/LAGARTO+GIGANTE+DE+EL+HIERRO+%28GALLOTIA+SIMONYI%29+E

N+EL+HIERRO_23415.html 
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 Algunes dades per planificar 

l’acció:  
L’àrea de distribució de Gallotia simonyi a El 

Hierro (quan es va detectar la seva presència 

a l’illa) estava restringida  a una única 

població, constituïda per uns 350 individus 

(és a dir, molt poc abundant), i localitzada  

en unes poques hectàrees en el Risco de 

Tibataje, una zona d’impressionants penya-

segats orientats cap a l’oest.  

• Expliqueu quines diferències hi ha 

entre una població de Gallotia simonyi i 

aquesta espècie 

• Una única població de 350 individus és 

molt poc; això implica certs riscos per a 

l’espècie. Expliqueu quins són. 

• Quines accions es podrien dur a terme 

per disminuir aquests riscos? 

L’orientació cap a l’oest dels penya-segats determina que el nombre d’hores de sol al 

dia sigui bastant reduït  i, en conseqüència, l’activitat del llangardaix  sigui limitada, de 

manera que les taxes de creixement de la població previsiblement són inferiors a les 

que podrien ser en d’altres zones de l’illa.   

Un dels objectius  del programa de recuperació és la creació de nous nuclis 

poblacionals en àrees òptimes de l’illa mitjançant la reintroducció d’individus nascuts 

en captivitat.  

• Expliqueu el significat aquí d’àrea òptima. El Risco de Tibataje penseu que és 

una àrea òptima? Per què? 

• Com creieu que poden influir les hores de llum en l’activitat dels llangardaixos? 

Influirien de la mateixa manera en un au o en un mamífer? Una pista: recordeu 

o busqueu el significat d’organisme ectoterm i endoterm.  

Un altre dels aspectes que han estudiat els científics és l’alimentació dels Gallotia. 

Analitzant excrements d’individus en llibertat han conclòs que són bàsicament 

herbívors, encara que també consumeixen de manera significativa altres animals,. 

En un article de “El lagarto gigante de El Hierro. Monografías de Herpetologia” podem 

llegir: 

En el caso de Galliota simony, carecemos aun de evidencias sobre la presencia 

de adaptaciones extremas al herbivorismo, como el desarrrollo de ciegos 

intetinales o la posesión de flora bacteriana celulolítica (Pougt 1963). Sin 

Fig. 2. Risco de Tibataje 
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embargo, la probable existencia de una rica fauna de nemátodos intestinales  

(Roca et al., en este volumen), así como la posesión de dientes tricúspidos y 

lateralmente comprimidos...(cita larga) nos indican una tendencia a la 

adquisición evolutiva de tales modificaciones.  

 

• Per què els científics busquen evidències sobre les seves suposicions? 

• Com explicaríeu que l’existència de cecs intestinals sigui una adaptació 

biològica?  

• Quin significat creieu que te la frase “indiquen una tendència a l’adquisició 

evolutiva d’aquelles modificacions”? 

Una altra de les dades de que disposeu és una revisió bibliogràfica de la localització de 

tos els jaciments paleontològics i arqueològics de l’illa on s’han trobat restes de 

llangardaixos gegants. 

La figura següent mostra els jaciments arqueològics i paleontològics on s’han trobat 

restes de llangardaixos gegants: 

 
Fig. 3. Jaciments paleontològics (cercles) i arqueològics (quadrats) en els que s’han trobat subfòssils de 

llangardaixos gegants. Els símbols plens indiquen exemplars de mida molt superior als actuals. Font: El 

lagarto gigante de El Hierro. Monografías de Herpetologia 

(http://dl.dropbox.com/u/63071704/lagarto_hierro_monografia/1999_monografia_4_Lagarto_Hierro_I

ndice.pdf) 

• Quina informació us proporcionen aquestes dades? 

Risco de Tibataje 
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• Descriviu quina era l’àrea de distribució de Gallotia simonyi en èpoques 

anteriors. Podríeu explicar perquè tenia aquesta distribució i no una altra? (us 

pot ajudar consultar la següent il·lustració): 

 
• Quins factors creieu que condicionen aquesta distribució de les comunitats 

vegetals? 

•  Compareu l’esquema de distribució potencial de la vegetació en l’illa de El 

Hierro amb el mapa següent:  

 

 

Distribució potencial dels pisos 

de vegetació. Font: 

http://www.gevic.net/index.php 

 

Fig. 4. Distribució actual de les 

comunitats vegetals de El Hierro: 1, 

estrat basal xeròfil, majoritàriament 

ocupat per matolls; 2, colades 

volcàniques recents; 3, sabinar; 4, 

pinedes; 5 i 6, boscos humits; 7, brucs 

i farigola; 8, conreus i pastures. Font: 

El lagarto gigante de El Hierro. 

Monografias de Herpetologia vol. 4. 

Asociación Herpetológica Española. 
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• Quines diferències trobeu?  A què creieu que són degudes? 

Tornem a les dades sobre la antiga distribució de Gallotia simonyi:  mireu de nou la fig 

3 i la informació que us proporciona la següent taula: 
Taula 1: Tipus de jaciments arqueològics trobats 

Tipus Descripció Interpretació 

A 

Es troben a cel obert. Els ossos 

de llangardaix apareixen 

associats a grans quantitats de 

closques de  mol·luscs,  ossos 

d’animals domèstics i, de 

vegades, amb utensilis lítics o 

restes de ceràmica. Les restes de 

llangardaixos corresponen a 

exemplars més grans que els 

actuals 

Els llangardaixos formaven part 

de la dieta dels habitants 

aborígens de l’illa. 

B 

Esquelets complerts o quasi 

complerts dipositats aïlladament 

en tubs volcànics  

Podrien correspondre a caigudes 

accidentals dels llangardaixos a 

través dels “jameos” o orificis en 

el sostre del tubs volcànics i 

mort per inanició dels animals 

C 

Acumulacions d’importants 

quantitats d’ossos de rèptils 

desarticulats que corresponen a 

exemplars de mida petita o 

mitjana 

Se suposa que corresponen a 

dipòsits subfòssils d’egagròpiles 

de rapinyaire. La mida dels 

rèptils trobats es podria explicar 

com a resultat de les captures 

selectives realitzades per les 

rapinyaires (la mida d’aquestes 

determina la mida de les 

possibles preses) 

D 

Esquelets incomplerts i 

desarticulats de llangardaixos de 

mida gran. Els exemplars es 

troben aïllats i directament en la 

superfície (sense amagar) 

Donada la semblança de restes 

de conills depredats per gats 

assilvestrats que es troben 

sovint a La Dehesa, les restes de 

llangardaixos trobades podrien 

correspondre a rèptils depredats 

per gats. 

 

• Expliqueu com penseu que els científics fan les interpretacions de les restes 

trobades als diferents jaciments 
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Les datacions dels fòssils trobats corresponen a diferents èpoques: les més 

antigues corresponen a èpoques anteriors a la conquesta europea (hispànica) de 

l’illa i les més recents (subfòssils) indica que algunes poblacions van sobreviure fins 

al segle XIX. 

• Observeu la figura 3. Què podeu deduir de l’antiga distribució de Gallotia 

simonyi a l’illa de El Hierro? 

• On son més abundants els jaciments amb restes de llangardaixos? Quina 

hipòtesi podeu fer per explicar aquesta abundància? 

• Analitzant totes les dades que teniu fins ara, quina/es hipòtesi podríeu 

proposar per explicar l’estat actual de l’espècie Gallotia simony? 

• Amb totes les dades que heu pogut reunir i interpretar, quina seria la vostra 

proposta sobre la zona més adequada per alliberar exemplars criats en 

captivitat? 

Considereu la següent piràmide tròfica (el llangardaixos es troben al segon 

nivell tròfic): 

   3 kg/m2 

35 kg/m
2
 

 

• Són sostenibles aquests valors? Es pot mantenir aquest ecosistema? 

• Admetria aquest ecosistema una població de carnívors (per exemple 

cats assilvestrats) de biomassa 5 kg/m
2
? Justifiqueu la vostra resposta 

• Podria una altra espècie ocupar el mateix nínxol ecològic que ocupen els 

gats assilvestrats? Penseu que aquest nínxol estava ocupat en el passat 

i, cas afirmatiu,  que aquesta situació es podia mantenir en equilibri? 

 

Prenent decisions: 
• Creieu que és important realitzar alguna acció per evitar l’extinció total de 

Gallotia simonyi a El Hierro? Per què? 

• Si es decideix fer alguna intervenció per tal de millorar l’estatus de Gallotia 

simonyi a El Hierro, quines accions concretes penseu que caldria fer? 

Justifiqueu la vostra resposta 


