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Resum                                                                                                                              
Es dóna notícia d’un record altitudinal a Catalunya per a Chalcides striatus, al cim de 
la serra de Sant Mamet, a 1390m d’altitud, en una zona desforestada de l’estatge 
submediterrani ocupada majoritàriament per brolla calcícola amb boix (Buxus 
sempervirens). 
 
Abstract                                                                                                                            
A new altitudinal record of Chalcides striatus skink in Catalonia is given, in the Sant 
Mamet mountain, at 1.390m high, in a deforested zone mostly occupied by 
calcareous shrubs with Buxus sempervirens. 
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INTRODUCCIÓ 
Chalcides striatus és un escíncid endèmic iberoccità que a la península ibèrica és 
sobretot propi de prats i herbassars més o menys densos (Salvador, 1985; Baucells et 
al., 1998; Pollo, 2002, Pleguezuelos et al, 2003) i sovint humits (Maluquer-Margalef, 
1981; Maluquer-Margalef et al; 1996, Llorente et al.; 1995, Barbadillo et al., 1993; 
Pleguezuelos et al, 2003). Tanmateix, el lludrió estriat té una versatilitat relativament 
àmplia i en algunes zones, sobretot de latituds altes i/o d’altituds elevades es pot 
trobar en zones de matollars relativament eixuts i fins i tot de caire pulvinular 
(Salvador, 1998; Orsini i Cheylan, 1981, Maluquer-Margalef, 2009), així com en 
salicornars litorals i platges (Llorente et al., 1995; Serantes et al., 2007). 
D’altra banda, malgrat que la distribució altitudinal d’aquesta espècie a la Península 
Ibèrica assoleix o supera en força territoris els 1600m d’altitud, sobretot a les zones 
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centrals i meridionals (Salvador, 1998; Pollo, 2002) –assolint els 1800 m a les 
muntanyes de Granada (Pleguezuelos et al., 2003)–, tant a Catalunya (Llorente et al., 
1995) com a l’Alt Aragó (Martínez-Rica, 1979) i al sud de França (Cheylan, 1978), 
cal considerar rares les cites per sobre dels 1000m d’altitud. 
En les zones de més altitud pensem que aquesta espècie podria adaptar-se a uns 
hàbitats més desproveïts de vegetació i amb més penetració solar directa, fet que 
podria compensar la davallada de temperatura deguda a l’alçada mitjançant la major 
facilitació de l’escalfament del substrat, el que permetria colonitzar indrets més freds 
aprofitant tant l’exposició solar més o menys directa com, eventualment, l’estratègia 
de la tigmotèrmia o escalfament indirecte a través del rocam, com ja ha estat 
assenyalat per diversos autors (Pleguezuelos et al., 2003; Curt & Galán, 1982; 
Maluquer-Margalef, 2009). 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL MEDI 
La zona culminal de Sant Mamet es caracteritza pel seu caràcter de petit illot o 
corona desforestada, per l’acció antròpica, amb claps de cereal i de boix però, 
sobretot, brolla calcícola més o menys esclarissada. Les espècies més significatives 
presents en aquest àmbit són Buxus sempervirens, Erinacia anthyllis, Aphyllantes 
monspeliensis, Brachypodium ramosum, Stipa pennata, Sedum sediforme, 
Brachypodium phoenicoides, Bromus sp, Avena sp, Thymus vulgaris, Teucrium 
polium, Asphodelus sp, Phlomis lychnitis, Astragalus monspessulanus, Lavandula 
latifolia, Centaurea aspera, Paronychia sp, Satureja montana, Silene sp., Lunaria sp, 
etc. En conjunt, la vegetació de l’indret assenyala un caràcter termòfil i alhora 
continental, així com el domini potencial de la roureda de fulla petita, com ho 
assenyala entre d’altres la presència de la jonça (Aphyllantes monspeliensis). Cal 
destacar també l’aflorament de roca calcària, a vegades en forma de petites lloses o 
pedres superficials i en d’altres ben anclada al terra, amb fissures més o menys 
pronunciades, que ocupen del 10 al 25% de la superfície del sòl, en funció de les 
parcel·les estudiades, per bé que l’escàs recobriment de la majoria d’espècies 
botàniques permet una bona entrada de la radiació solar fins el nivell del sòl gairebé 
arreu. 
Una vintena de metres de cota per sota el cim, la vegetació forestal s’imposa, en 
procés de recuperació encara ben visible, de la fins fa relativament pocs anys intensa 
acció agroramadera secular, amb una elevada densitat de boix i de petites alzines 
(Quercetum rotundifoliae subass. buxetosum). Al vessant nord, de pendent més 
pronunciat, la boixeda és encara més densa i hi apareixen peus de roure (Quercus cf. 
cerrioides) així com de ginebró (Juniperus communis), auró negre (Acer 
monspeliensis) i boixerola (Arctostaphylos uva-ursi). 
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Pel que fa a la climatologia, davant l’absència de dades ens remetem als de 
l’observatori del Pic de la Corona, al Montsec, ja extractats en un article anterior 
(Maluquer-Margalef, 2009). 

 
TROBALLA I DISCUSSIÓ 
Un individu adult de lludrió llistat va ser trobat el 16 de febrer de l’any 2003, de 
forma accidental, sota una pedra, prop del cim de Sant Mamet (1390m), en exposició 
sud, en el decurs d’una marxa reivindicativa per evitar la implantació d’un parc eòlic 
al cim d’aquesta muntanya. Les coordenades UTM són 31T CG2949. És sorprenent 
la troballa d’un individu d’aquesta espècie en una situació tant superficial i en un 
període tant fred, amb temperatures diürnes negatives i amb el terreny totalment 
nevat, tenint en compte l’aturada de l’activitat i hibernació s’esdevé des de principis 
de tardor, d’acord amb nombrosos autors (Angel, 1946; Salvador, 1985; 
Pleguezuelos, 2003). Tant a la primavera del 2009 com a finals d’estiu del 2010 va 
esmerçar-se mitja jornada de cerca intensiva del lludrió llistat en un radi de 500m al 
voltant del cim de Sant Mamet, sense resultat. Finalment, l’1 de juliol de 2011, es va 
trobar una petita població de Chalcides striatus, prop del cim de Sant Mamet i 
aparentment molt localitzada en una zona on la vegetació de brolla alternava alguns 
exemplars de boix (Buxus sempervirens). Es van poder observar individus actius 
entre les 10h solar i fins les 14h solar, que aprofitaven la cobertura del boix per 
amagar-se i també per evitar l’excés d’insolació. 
Destaquem també que el tipus d’hàbitat descrit, brolla calcícola d’orígen antròpic 
amb exemplars de boix, en ambient submediterrani culminal o d’orientació sud, amb 
petites variacions, és similar al d’altres localitzacions prèvies a l’Alta Noguera 
(Maluquer-Margalef, 2009), i que cal pensar que és seleccionat positivament per 
l’elevada entrada de radiació solar, malgrat l’elevat contrast tèrmic i la previsible 
reducció del període vegetatiu dels lludrions. 
Cal també remarcar el presumpte afavoriment indirecte del lludrió causada per 
l’activitat humana tradicional, al desforestar el cim i zones adjacents de Sant Mamet. 
Tanmateix, aquest procés actualment està revertint a certa velocitat, de manera que la 
brolla calcícola està esdevenint alzinar amb boix, de manera que podria arribar a 
desaparèixer a mig termini. 
D’altra banda, l’eventual implantació d’un parc eòlic en aquesta zona, actualment 
pendent d’autorització, d’acord amb el Pla territorial sectorial de la implantació 
ambiental de l’energia eòlica a Catalunya, fa que aquest reduït hàbitat perilli, ja que 
els previsibles treball de anivellament del terreny i moviment de terres en general el 
podrien malmetre de forma rellevant. 
Un altre problema detectat i molt més directe és l’elevada densitat de rastres de 
senglar (Sus scropha) en algunes zones amb cobertura elevada de boix, que 
coincideixen amb l’absència d’observacions de lludrions llistats. El fet que totes les 
observacions realitzades ho hagin estat en una zona encerclada per un vallat 
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perimetral a la zona culminal de Sant Mamet, i a recer del senglar –demostrat 
predador de Chalcides (Pleguezuelos et al., 2009)–, i que en indrets amb condicions 
d’idoneïtat similars i no protegides no s’hagi detectat cap lludrió llistat sembla a 
priori significatiu, malgrat que necessitaria d’estudis més aprofundits. 
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Figura 1. Exemplar de Chalcides striatus de Sant Mamet. Foto: Carles Solà. 
 
 

 
 

Figura 2. Hàbitat de Chalcides striatus al cim de Sant Mamet (al fons, el Montsec 
de Rúbies). Foto: Joan Maluquer.  


