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Resum 
Es descriu una nova localitat per a Hyalosaurus koellikeri a la regió de Debdou, nord-
est del Marroc. Aquesta zona és important per comprendre la biogeografia de 
l’espècie donat que connecta les poblacions d’Algèria amb les presents a l’Atlas Mitjà 
marroquí. 
 

Abstract 
We describe a new locality for the African slow worm in the region of Debdou, north-
eastern Morocco. These mountains are important to understand the biogeography of 
the species because they connect the Algerian with the Moroccan populations located 
in the Middle Atlas. 
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Hyalosaurus koellikeri es la única espècie de la família Anguidae present a Àfrica 
(Schleich et al 1996), sent l’espècie més basal d’Anguinae (Conrad et al 2010). Al 
Marroc es coneix registre fòssil de Hyalosaurus koellikeri des de finals del Pliocè 
(Bailón 2000).  Aquesta espècie ha estat citada en gran part de Marroc i l’extrem 
nord-occidental d’Algèria (Bons & Geniez 1996; Mateo et al  1998), on habita en 
regions relativament humides, en boscos i zones conreades (Scheleich et al 1996). A 
la regió de Debdou ha estat citat en dues ocasions (Mellado & Mateo 1992; Bons & 
Geniez 1996). La regió de Debdou és important des d’un punt de vista biogeogràfic 
per ser el punt de contacte entre les poblacions presents a Marroc i Algèria. En 
aquesta zona troben el seu límit occidental nombroses especies de rèptils propis de la 
regió oriental del Magreb com Timon pater o Malpolon insignitus (Carranza et al 
2006; Sindaco & Jeremcenko 2008).  
L’abril del 2008 i el maig del 2009 es van trobar dos exemplars (Fig.1) d’aquesta 
espècie a la regió de Debdou, a las proximitats de Rchida, UTM: X 483855 30N; Y 
3749998, ubicat a 1200 m snm (Fig.2). L’hàbitat  on van ser trobats era un herbassar 
en una clariana de bosc mixt de Quercus ilex i Pinus halepensis. Altres  especies 
d’hèrptils trobades a la mateixa localitat foren Amietophrynus mauritanicus, 
Pelophylax saharicus, Testudo graeca, Agama impalearis, Chalcides minutus, 
Trogonophis wiegmanni i Hemorrhois hippocrepis. Aquesta zona manté unes 
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condicions més humides que la propera vall del Moulouya i permet la subsistència 
d’aquesta comunitat faunística de caràcter mesòfil. Les condicions semiàrides que es 
donen a la vall del Moulouya possiblement impedeixen que existeixi contacte entre 
las poblacions situades en aquesta  regió i les localitzades a l’Atlas Mitjà, com  
succeeix amb altres espècies de rèptils amb afinitats mediterrànies presents a la zona 
(Bons & Geniez 1996). 
En els dos mostrejos realitzats a la zona aquesta espècie ha resultat difícil de trobar. 
El comportament semifossorial d’aquesta espècie (Schleich et al 1996) pot dificultar 
la seva localització, però també és possible que la degradació de boscos i herbassars 
hagi reduït de forma notable l’hàbitat disponible per a aquesta espècie, fragmentant-
ne les poblacions. 
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Figura 1. Hyalosaurus koellikeri de Debdou. Foto: Maria del Mar Comas. 
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Figura 2. Distribució de H. koellikeri a la vall del Moulouya. En cercles blancs cites basades en 
Bons & Geniez (1996). El cercle negre representa la nova cita descrita en el present article. 
 

 


