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Resum 
S'analitza el dimorfisme en mida, forma i coloració corporal entre mascles i femelles, 
i immadurs i adults en una població andorrana de la sargantana Iberolacerta aurelioi 
(Sauria, Lacertidae). Les femelles presenten mides corporals de maduració sexual, 
mitjanes i màximes superiors als mascles. El dimorfisme sexual basat en la forma 
corporal sembla ser més reduït en aquesta espècie que en d'altres lacèrtids i ve donat 
pel cap relativament més llarg dels mascles i l'abdomen comparativament més llarg 
de les femelles. El patró de coloració es caracteritza per l'existència de pigmentació 
dorsal fosca, línies dorsilaterals clares i pigmentació ventral groga. Aquests caràcters 
estan molt poc desenvolupats en els immadurs i assoleixen la seva màxima expressió 
en els mascles de major mida corporal. Es discuteixen diverses hipòtesis 
comportamentals i ecològiques per explicar aquestes diferències ontogèniques i 
sexuals. 
 
Abstract 
Sexual and ontogenic dimorphism based on body size, shape and coloration is 
analyzed in an Andorran population of the lacertid Iberolacerta aurelioi (Sauria: 
Lacertidae). Females have larger size at sexual maturity, and larger mean and 
maximum body size than males. Sexual dimorphism in body shape in this species is 
less obvious in comparison with other lizards of the same family. This is 
characterized by relatively larger heads in males and comparative larger abdomen in 
females. Pattern of coloration is characterized by dorsal dark pigmentation, light 
dorsolateral stripes and striking yellow ventral pigmentation. These characters are 
less apparent in inmatures and reach their maximum expression in larger males. 
Behavioral and ecological hypotheses are discussed to explain such ontogenetic and 
sexual differences. 
 
Paraules clau: Iberolacerta aurelioi; Lacertidae; Dimorfisme sexual; Patrons de 
coloració; Ontogènia. 
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INTRODUCCIÓ 
El dimorfisme sexual és un fenomen àmpliament distribuït en els saures de la família 
Lacertidae i s’ha atribuït a la pressió selectiva sobre la interacció social, la fecunditat 
o la divergència en la dieta per evitar la competència (Galán, 2000; Gvozdik & Van 
Damme, 2003; Herrel et al., 1999-1996-2001; Braña, 1996). Si be els lacèrtids 
semblen donar al reconeixement olfactiu mitjançant feromones una gran importància, 
hi ha indicis per pensar que aquest és només important a curtes distancies. El 
reconeixement visual via dimorfisme sexual en la coloració podria ser, en canvi, més 
important entre individus a majors distàncies (Aragón et al., 2003; López & Martín, 
2001). Un altre aspecte on el dimorfisme juga un paper important és en la interacció 
física entre con específics. Per exemple, l’evolució de la mida del cap en relació a la 
mida corporal s’ha postulat que està dirigida per la selecció natural. Aquest caràcter 
conferiria als mascles amb caps més robusts avantatges en les lluites amb altres 
mascles o en la subjecció de les femelles durant la còpula. No obstant, aquest fet no 
és universal en altres saures (Olsson, 2002).  
D’altra banda, el volum de cavitat abdominal on allotjar la posta pot augmentar 
correlativament amb la mida de l’abdomen. Considerant la forta correlació positiva 
entre la longitud corporal i la fecunditat que hi ha en moltes espècies de lacèrtids 
(Braña, 1996; Marco & Pérez-Mellado, 1998), la pressió selectiva per incrementar la 
mida corporal, però també la mida relativa del tronc, és un mitjà per augmentar la 
fecunditat en les femelles. La importància d’això depèn, però, de la productivitat 
tròfica que, via acumulació de grassa que prové de la dieta, determina el nombre 
d’ous per posta.  
Ara bé, el dimorfisme sexual no evoluciona lliure de restriccions. D’una banda el 
caràcter evolutiu del fenomen fa que l’espècie ancestral condicioni fins a cert punt el 
dimorfisme de les espècies que en descendeixen per un procés d’especiació. D’altra 
banda, la variabilitat morfològica està parcialment limitada per raons fisiològiques 
com per exemple la termoregulació, molt important en els rèptils i que pot afectar la 
coloració o mida corporal. També hi ha factors com la protecció envers els 
depredadors que poden afectar el dimorfisme sexual. Per aquestes raons, l’estudi del 
dimorfisme sexual i de com es desenvolupa en les trajectòries de creixement al llarg 
de la vida dels individus (Hews, 1996) és un aspecte interessant de la seva biologia 
poblacional. 
La sargantana pallaresa (Iberolacerta aurelioi) és un endemisme pirinenc que habita 
el Pallars Sobirà, el nord-est d’Andorra i la vessant francesa de l’Arieja (Arribas, 
1994). És una espècie diürna, activa des de mitjans de maig a finals de setembre i que 
efectua una única posta anual de 1 a 4 ous (Arribas, 1997; Arribas & Galán, 2005). 
El seu hàbitat es troba restringit a les tarteres situades per sobre dels 2100 m 
d’altitud, fonamentalment a les vessants més solanes. El present estudi analitza la 
variabilitat morfològica de la sargantana pallaresa en una població andorrana, a nivell 
de mida i forma corporal, i coloració considerant els canvis ontogènics.  
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MATERIAL I MÈTODES 
La població d’Iberolacerta aurelioi estudiada, habita les tarteres properes a la 
vessant andorrana del Port del Rat (NE d’Andorra UTM 31T 03752 47203) que es 
troben situades a una altitud compresa entre 2420 i 2310 m.  
El treball de camp es va efectuar durant el període comprés entre maig i setembre del 
2003. Va consistir en la captura manual i marcatge mitjançant un còdex basat en la 
amputació de falanges per evitar mesures repetides sobre un mateix exemplar. En 
l’estudi del dimorfisme sexual es va considerar la divisió de la població en 4 
categories poblacionals: mascles, femelles, subadults i juvenils.  
Els mascles van ser identificats en base a la presencia del solc en la base de la cua, 
que apareix al final del desenvolupament dels hemipenis en els mascles. Aquest 
caràcter ja comença a observar-se en longituds corporals de 43 mm. Aquest criteri és 
versemblant donat que de dos mascles observats copulant i capturats, el més petit va 
mesurar 48 mm. Així, els exemplars que van superar els 43 mm van ser considerats 
com a mascles adults.  
En el cas de les femelles s’ha pres com a referència la mida mínima de la femella 
amb ous oviductals, clarament detectables per palpació o plecs als flancs com a 
resultat d'haver efectuat recentment la posta. Aquesta mida de maduresa sexual 
correspon a un individu de 49 mm amb la segona condició. 
Els individus immadurs doncs, han estat considerats com a juvenils quan apareixien a 
la població a partir de l'eclosió de les postes a partir de mitjans d’agost i com a 
juvenils quan eren presents a la resta de l’any i presentaven una talla inferior a la 
mínima de maduresa sexual. 
Únicament és van prendre mesures morfomètriques lineals en els exemplars amb 
cues senceres o no regenerades, mitjançant un calibrador digital (precisió 0,1 mm). 
Les variables mesurades van ser: longitud corporal (del musell a la cloaca), longitud 
del cap (dels musell al marge del collar), alçada i amplada màximes del cap, longitud 
de les extremitats anterior i posterior dreta, longitud de l’abdomen (distància entre els 
dos punts d’inserció de les extremitats) i longitud de la cua. Tanmateix, es van 
prendre variables que representen el patró de coloració cefàlic, dorsal i ventral dels 
exemplars, com a categòriques o numèriques segons cada cas (Taula 1).  
En concret, el patró de distribució de les taques negres sobre el dors, es va 
caracteritzat com a absent, en forma de punts dispersos, constituint dues bandes 
dorsolaterals o distribuït de forma més o menys uniforme (Figura 1). L’extensió de la 
pigmentació groga al ventre s’ha mesurat com el nombre de la filera d’escates 
ventrals on la pigmentació es distribueix en tota la filera (de forma uniforme) 
començant des de la placa anal fins el cap. 
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Variable Mesura o observació 
Línia dorsilateral clara 
en la part anterior del dors Absència / Presència 

Línia dorsilateral clara 
en la part posterior del dors Absència / Presència 

Línia dorsilateral clara en la cua Absència / Presència 
Tacat negre a la part superior del cap Nombre de plaques cefàliques amb taques negres
Concentració de la pigmentació negra al 
dors Absent / Lateral / Dispersa / Uniforme 

Nombre mitjà d’escates negres constituint 
per taca negre a la part anterior del dors 

Mesura estimada a partir d’una 
mostra aleatòria de 10 taques 

Nombre mitjà d’escates negres constituint 
per taca negre a la part posterior del dors 

Mesura estimada a partir d’una 
mostra aleatòria de 10 taques 

Pigmentació groga a la gola Absència / Presència 
Pigmentació groga al collar Absència / Presència 
Pigmentació groga a les extremitats 
anteriors Absència / Presència 

Pigmentació groga a les extremitats 
posteriors Absència / Presència 

Pigmentació groga al ventre Absència / Presència 
Extensió de la coloració ventral 
groga homogènia Núm. de la filera d’escata dorsal anterior fins on arriba

Extensió de la coloració ventral groga 
dispersa Núm. de la filera d’escata dorsal anterior fins on arriba

Pigmentació groga a la cua Absència / Presència 
Pigmentació negre al ventre Absència / Presència 
Extensió de la pigmentació negre Absència / Presència 
Pigmentació negre a extremitats posteriors Absència / Presència 
Pigmentació negre al ventre Núm. de la filera d’escata dorsal anterior fins on arriba

Taula 1. Definició de les variables de coloració preses sobre els exemplars de la sargantana pallaresa. 

 
D’acord amb la naturalesa de les variables i del tipus d’informació que aporten, cada un 
d’aquests tres tipus ha estat analitzat separadament amb tècniques estadístiques 
especifiques.  
Les variables numèriques han estat correlacionades (r de Pearson) i s’ha explorat 
mitjançant estadístics de tendència i dispersió, i anàlisi d’agrupació mitjançant 
l’algorisme UPGMA. A partir d’aquí les variables han estat transformades 
logarítmicament per assegurar una relació lineal entre elles. S’ha testat l’existència de 
diferencies entre les categories poblacionals a nivell univariant per mitjà del test anàlisi 
de la variança (ANOVA). Considerant totes les variables alhora, s’ha efectuat una 
anàlisi multivariant de la covariança (MANCOVA) usant la longitud corporal com a 
covariable. En tots els casos, per esbrinar entre quines combinacions de categories 
poblacionals i per cada variable hi ha diferencies, s’ha emprat un test a posteriori per 
mostres de mida desigual (Spjotvoll - Stoline honest difference test). Tanmateix, s’han 
modelitzat les trajectòries ontogèniques de les variables morfomètriques respecte la 
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longitud corporal usant una mostra transversal de la població. Per fer això, s’han 
utilitza models de regressió mínim – quadràtica ordinària (OLS, ordinary least-square 
regression). Per tal de visualitzar els patrons de covariació en un espai multivariant 
s’han utilitzat l’anàlisi de components principals (PCA) i l’anàlisi canònica 
discriminant (DCA). Aquestes anàlisis s’han realitzat sobre les variables originals i 
sobre els residuals de les variables morfomètriques sobre la longitud corporal obtinguts 
per regressió OLS, amb l’objectiu d’obtenir una mesura de que representi la forma 
corporal.  
Per la seva banda, les variables categòriques han estat analitzades emprant el test de Xi 
quadrat per avaluar si les seves freqüències varien entre les categories poblacionals. Per 
tal de visualitzar aquestes possibles diferencies i analitzar la covariació de les variables, 
s’ha dut a terme una anàlisi de correspondències múltiples.  
 
 
RESULTATS 
En total es van mesurar 120 exemplars d’Iberolacerta aurelioi (62 adults i 58 
immadurs) dels quals 27 i 35 eren mascles i femelles adultes, i de la mostra 
d’immadurs 40 eren subadults i  18 juvenils.  
 
Anàlisi de les variables morfomètriques lineals 
Les 8 variables analitzades estan fortament i positivament correlacionades entre si en el 
conjunt de la mostra amb valors de significació per sota de P<0.001 (Taula 2). 
 
 

Variable LCOS LCAP AMCAP ALCAP LEXAN LEXPO LABDM LCUA
LCOS - 0,955 0,936 0,922 0,953 0,955 0,952 0,895
LCAP - 0,946 0,915 0,963 0,969 0,872 0,879

AMCAP  - 0,924 0,934 0,930 0,880 0,864
ALCAP  - 0,912 0,909 0,870 0,849
LEXAN  - 0,965 0,884 0,886
LEXPO  - 0,877 0,907
LABDM   - 0,824
LCUA    -

Taula 2. Matriu de correlacions paramètriques (r de Pearson) entre les variables morfomètriques per 
la mostra de 120 sargantanes pallareses,  P valor < 0,001 en tots els casos. LCOS: Longitud del musell 
a la cloaca, LCAP: Longitud del cap, AMCAP: Amplada màxima del cap, ALCAP: Alçada del cap, 
LEXAN: Longitud de l’extremitat anterior, LEXPO: Longitud de l’extremitat posterior, LABDM: 
Longitud del abdomen i LCUA: Longitud de la cua. 
 
Les proximitats entre les variables a nivell de correlació queda palesa mitjançant 
l’agrupació UPGM a partir de la distància entre parells de correlacions (Figura 1). És 
rellevant que la longitud del cap està més correlacionada amb les longituds de les 
extremitats que amb les altres variables cefàliques i que la longitud caudal apareix com 
la variable menys dependent de la resta. 
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Figura 1. Dendrograma d’agrupació UPGMA que mostra la similitud entre les variables 
morfomètriques lineals en funció de la seva correlació paramètrica. 

 
Hi ha diferències significatives entre les longituds mitjanes dels mascles i de les 
femelles (ANOVA: F 1 59 =6.641, P=0,012). Així, alhora que els mascles maduren 
sexualment a una mida inferior que les femelles, també assoleixen una mida màxima 
inferior que elles: mascles; 51,5±0,5; 54,9-45,2 i femelles 53,2±0,4; 60,0-49,0 
(mitjana±error estàndard; màxim-mínim). Pel que fa a les diferències entre les quatre 
categories poblacionals per les altres variables, cal controlar la correlació d’aquestes 
amb la mida corporal mitjançant MANCOVA. Aquesta anàlisi dóna diferències 
significatives entre aquestes categories: MANCOVA; Lambda de Wilks 21 313=0,392; 
P<0,0001. Els tests a posteriori mostren diferències significatives (P<0,001) entre totes 
les categories per la longitud del cap i, la amplada màxima i alçada del cap amb 
l’excepció de la comparació entre mascles i femelles. Igualment hi ha diferències a 
nivell de longitud de les extremitats anterior i posterior, longitud del abdomen i de la 
cua, en aquest darrer cas amb la mateixa excepció de la comparació entre les dues 
classes d’adults. 
Els patrons de covariació bivariant poden visualitzar-se clarament per mitja dels 
models de regressió OLS (Figures 2-8). 
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Figura 2. Al·lometria de la longitud del cap respecte la longitud corporal. El model OLS de regressió 
per les variables log10 transformades és: LogLCAP=(0,797±0,019)LogLCC-(0,307±0,031) amb una 
variabilitat explicada del 93,3%. La pendent és significativament diferent de 0 (T118=40,771; 
P<0,0001) i l’intercepte també (T 118=-9,637; P<0,0001). 
 

 
Figura 3. Al·lometria de l’amplada màxima del cap respecte la longitud corporal. El model OLS de 
regressió per les variables log10 transformades és: LogAMCAP=(0,670±0,022)LogLCC-
(0,412±0,036) amb una variabilitat explicada del 86,2%. La pendent és significativament diferent de 0 
(T118=29,838; P<0,0001) i l’intercepte també (T 118= -11,247; P<0,0001). 
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Figura 4. Al·lometria de l’alçada del cap respecte la longitud corporal. El model OLS de regressió per 
les variables log10 transformades és: LogALCAP=(0,749±0,027)LogLCC-(0,636±0,044) amb una 
variabilitat explicada del 86,2%. La pendent és significativament diferent de 0 (T 118=27,335; 
P<0,0001) i l’intercepte també (T 118=-14,219; P<0,0001). 
 

 
Figura 5. Al·lometria de la longitud de l’extremitat anterior respecte la longitud corporal. El model 
OLS de regressió per les variables log10 transformades és: LogLEXAN=(0,871±0,022)LogLCC-
(0,268±0,036) amb una variabilitat explicada del 92,7%. La pendent és significativament diferent de 0 
(T 118=38,913; P<0,0001) i l’intercepte també (T 118=-7,339; P<0,0001). 
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Figura 6. Al·lometria de la longitud de l’extremitat posterior respecte la longitud corporal. El model 
OLS de regressió per les variables log10 transformades és: LogLEXPO=(0,897±0,021)LogLCC-
(0,145±0,034) amb una variabilitat explicada del 93,6%. La pendent és significativament diferent de 0 
(T 118=41,903; P<0,0001) i l’intercepte també (T 118=-4,156; P<0,0001). 
 

 
Figura 7. Al·lometria de la longitud de longitud abdominal respecte la longitud corporal. El model 
OLS de regressió per les variables log10 transformades és: LogLABDM=(1,181±0,029)LogLCC-
(0,606±0,048) amb una variabilitat explicada del 92,9%. La pendent és significativament diferent de 0 
(T 118=39,772; P<0,0001) i l’intercepte també (T 118=-12,503; P<0,0001). 
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Figura 8. Al·lometria de la longitud de longitud abdominal respecte la longitud corporal. El model 
OLS de regressió per les variables log10 transformades és: LogLCUA=(1,043±0,042)LogLCC-
(0,139±0,068) amb una variabilitat explicada del 83,6%. La pendent és significativament diferent de 0 
(T118=249,724; P< 0,0001) i l’intercepte també (T118=2,031; P< 0,0001). 
 
En tots els casos la variabilitat explicada pel model és força alta, i el pendent és positiu, 
proper a 1 en les variables cefàliques i de les extremitat (gairebé isomètric), mentre que 
per a les longituds abdominal i caudal l'al·lometria és una mica superior a aquest valor. 
Pel que fa a les trajectòries ontogèniques cal destacar el cas de la longitud relativa del 
cap com a clarament dimòrfica, especialment en els adults que superen una longitud 
corporal de 50mm. Així els mascles tenen caps relativament més llargs que les 
femelles. S’observa la mateixa tendència, si be no significativa (vegis tests a posteriori 
del MANCOVA), per l’amplada del cap i les longitud de les extremitats. En el cas de la 
longitud abdominal el patró és a l’inrevés, les femelles tenen abdòmens relativament 
més llargs. En canvi, pel que fa a la longitud de la cua si be els mascles tendeixen a 
tenir cues relativament més llargues, les diferències no són significatives. 
 
L’anàlisi de components principals sobre les 8 variables morfomètriques original 
mostra una elevada variabilitat explicada pels dos primers factors. En el primer, totes 
les variables hi participen amb coeficients positius i elevats, pot ser per tant considerat 
un factor mida. En el segon factor hi ha una polarització entre la longitud de la cua 
(amb coeficient positiu) i la del abdomen (de signe oposat) (Taula 3) i respondria doncs 
a una mesura de forma. 
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Variable 1r CP 2n CP 1r RCP 2n RCP 
LCOS 0,987 -0,045 - - 
LCAP 0,982  0,044 -0,822  0,099 
AMCAP 0,965 -0,083 -0,637 -0,519 
ALCAP 0,953 -0,127 -0,442 -0,673 
LEXAN 0,973  0,032 -0,766  0,066 
LEXPO 0,979  0,058 -0,783  0,203 
LABDM 0,982 -0,172  0,398 -0,616 
LCUA 0,952  0,296 -0,487  0,187 
Valor propi 7,494  0,149  2,876  1,194 
%Variabilitat acumulada  93,6   95,4   41,0  58,0 

Taula 3. Valors propis, variabilitats acumulades i coeficients de pes en els dos primers factors 
obtinguts en els dos anàlisis de components principals efectuats considerant, les variables originals 
(CP) i els residuals respecte la longitud corporal (RPC). 
 
L’anàlisi gràfic dels dos primers components (Figura 9), mostra que separen molt be 
els adults dels immadurs, donat que la mida corporal és la variable que conté una major 
variabilitat en la mostra, com es pot observar pel primer eix. La diferenciació entre 
mascles i femelles te lloc en el segon eix i es força feble com es pot veure del 
solapament de punts. 
 

 
Figura 9. Distribució de la mostra d’individus sobre els dos primers components principals obtinguts 
de les variables morfomètriques lineals inicials. 
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L’anàlisi de components principals per les variables residuals conté en els dos primers 
factors una variabilitat explicada menor. En el primer component principal la longitud 
cefàlica te el coeficient més negatiu seguida de les longituds de les extremitats, mentre 
que el coeficient menys negatiu correspon a la longitud abdominal. En segon 
component principal la situació és comparable sent les primeres variables de 
coeficients positius i les segones de negatius (Taula 3). El gràfic corresponent a aquest 
dos primers components principals mostra una certa separació entre mascles i femelles, 
especialment pel que fa al primer d’ells. En canvi el solapament amb les dues 
categories d’immadurs és elevat (Figura 10). 
 

 
Figura 10. Distribució de la mostra d’individus sobre els dos primers components principals 
obtinguts de les variables residuals respecte la longitud corporal. 
 
L’anàlisi canònica discriminant mostra que els dos primers eixos representen una molt 
elevada proporció de la variabilitat total (Taula 4).  
Bàsicament, el primer eix canònic be polaritzat d’una banda pel coeficient positiu de la 
longitud corporal i els negatius de la resta de variables, amb l’excepció de la longitud 
de l’extremitat posterior. El segon eix canònic s’estructura a partir de les dues variables 
amb coeficients més oposats, les longituds corporal i cefàlica. El gràfic d’aquests dos 
eixos canònics (Figura 11),  aconsegueix una major separació entre els adults dels dos 
sexes i entre els adults i les dues categories d’immadurs. La primera és aconseguida en 
el segon eix canònic, mentre que el primer separa els individus en funció del seu estat 
de maduració sexual i creixement. Cal destacar que hi ha dues femelles que cauen dins 
la mostra de mascles d’una manera bastant clara. 
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Variable 1r EC 2n EC 1r REC 2n REC
LCOS  1,503  1,511 - -
LCAP -0,117 -1,307  0,633  0,568
AMCAP -0,130 -0,191  0,123  0,498
ALCAP -0,292 -0,214  0,147 -0,233
LEXAN -0,322  0,135 -0,069 -0,790
LEXPO 0,438 -0,747  0,396 -0,384
LABDM -0,143  0,535 -0,298 -0,100
LCUA -0,179 -0,477  0,037 -0,165
Valor propi  7,937 0,907  0,909 0,095
%Variabilitat acumulada   88,7   98,9  89,2 98,5

 
Taula 4. Valors propis, variabilitats acumulades i coeficients de pes en els dos primers eixos 
obtinguts en els dos anàlisis discriminants canònic efectuats considerant, les variables originals (EC) i 
els residuals respecte la longitud corporal (REC). 

 

 
Figura 11. Distribució de la mostra d’individus sobre els dos primers eixos canònics obtinguts de les 
variables inicials. 
 
Finalment, l’anàlisi canònica discriminant amb les variables residuals de la variació 
respecte la longitud corporal mostra també una variabilitat acumulada alta, sobretot per 
primer eix (Taula 4). El poder de separació de les categories poblacionals be donada en 
el primer eix canònic pels coeficients oposats de les longituds abdominal i cefàlica. El 
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segon eix canònic en canvi, no presenta una estructura clarament interpretable. La 
representació gràfica corresponent (Figura 12). 
 

 
Figura 12. Distribució de la mostra d’individus sobre els dos primers eixos canònics obtinguts de les 
variables residuals respecte la longitud corporal. 
 
 

Variable 1r EC 2n EC 1r REC 2n REC
LCOS 1,503 1,511 - -
LCAP -0,117 -1,307 0,633 0,568
AMCAP -0,130 -0,191 0,123 0,498
ALCAP -0,292 -0,214 0,147 -0,233
LEXAN -0,322 0,135 -0,069 -0,790
LEXPO 0,438 -0,747 0,396 -0,384
LABDM -0,143 0,535 -0,298 -0,100
LCUA -0,179 -0,477 0,037 -0,165
Valor propi 7,937  0,907 0,909 0,095
%Variabilitat acumulada 88,7 98,9 89,2 98,5

Taula 4. Valors propis, variabilitats acumulades i coeficients de pes en els dos primers eixos 
obtinguts en els dos anàlisis discriminants canònic efectuats considerant, les variables originals (EC) i 
els residuals respecte la longitud corporal (REC). 
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L’anàlisi del patró de coloració s’ha basat en primer lloc en avaluar si hi ha diferències 
entre els mascles, les femelles i els immadurs a nivell de variables numèriques, sent els 
resultats significatius (Lambda Wilks 14 108 =0,279, P<0,0001). No obstant, la mida 
corporal està clara i positivament correlacionada amb aquestes variables (Taula 5). 
 

Variable r P n
Tacat negre a la part superior del cap 0,450 <0,001 106
Nombre mitjà d’escates negres constituint 
 per taca negre a la part anterior del dors 0,582 <0,001 106

Nombre mitjà d’escates negres constituint 
 per taca negre a la part posterior del dors 0,536 <0,001 106

Extensió de la coloració ventral groga homogènia 0,744 <0,001 84
Extensió de la coloració ventral groga dispersa 0,609 <0,001 105
Extensió de la coloració ventral groga caudal 0,652 <0,001 79
Pigmentació negre al ventre -0,238 14 106

Taula 5. Correlacions entre la longitud corporal i les variables discretes de coloració. 
 
Així, quan s’analitzen les diferències entre les categories considerades controlant 
l’efecte de la longitud corporal mitjançant el test ANCOVA, els resultats són 
significatius (Lambda Wilks 14 106 =0,469; P=0,0001). Els immadurs tenen 
significativament menys escates cefàliques amb taques negres que els mascles, però no 
que les femelles. Aquestes són també menys tacades en el cap que els mascles (test a 
posteriori significatius a P=0,0001). La mateixa situació es dona en el cas del nombre 
mitjà d’escates negres que formen una taca en les dues parts del dors.  
En el cas de l’extensió de la pigmentació groga ventral contínua i discontínua, i de la 
cua, totes les comparacions són significatives a P<0,01. Així, els juvenils són els menys 
pigmentats, seguits de les femelles i els mascles ho són més.  
Finalment en el cas de la pigmentació negre al ventre els mascles són més pigmentats 
que les femelles i els juvenils, dels qual els primers tenen més pigmentació (P=0,0001). 
 
L’anàlisi de components principals permet obtenir els dos primers factors acumulant 
una variabilitat elevada. En el primer component principal, totes les variables tenen uns 
coeficients de magnitud i signe similar (Taula 6), mentre que en el segon component hi 
ha una polarització entre les variables que representen la pigmentació groga i les de la 
negra. El gràfic obtingut d’aquests dos factors (Figura 13), permet una bona 
diferenciació entre el individus poc pigmentats (juvenils) respecte dels que ho son més 
(adults). En canvi, la separació entre mascles i femelles es poc marcada, indicant que 
només els mascles molt pigmentats es poden diferenciar clarament de l’altre sexe. 
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Variable 1r EC 2n EC 1r REC 2n REC
Tacat negre a la part superior del cap 0,816 0,453 -0,408 -1,018
Nombre mitjà d’escates per taca 
negre part anterior del dors 0,904 0,324 -0,830 -0,476

Nombre mitjà d’escates per taca negre part 
posterior del dors 0,897 0,340 0,202 1,241

Extensió de la coloració ventral 
groga homogènia 0,821 -0,458 -0,421  0,322

Extensió de la coloració ventral 
groga dispersa 0,905 -0,325 0,628 -0,033

Extensió de la coloració ventral 
groga caudal 0,790 -0,393 -0,492  0,463

Pigmentació negre al ventre 0,778 0,016 -0,084  0,087
Valor propi 5,014 0,897 0,889  0,025
%Variabilitat acumulada 71,6 84,2 97,2 100,0

Taula 6. Valors propis, variabilitats acumulades i coeficients de pes en els dos primers factors i eixos 
obtinguts en l'anàlisi de components principals i discriminant canònic. 

 

 
Figura 13. Gràfic dels dos primers factors obtinguts de l’anàlisi de components principals de les 7 
variables numèriques de coloració. 
 
L’anàlisi canònica discriminant aconsegueix representar amb dos eixos canònics tota la 
variabilitat (Taula 6), per be que sense mostrar una estructura de coeficients de pes 
clarament interpretable. Amb tot la representació gràfica dels dos primers eixos tot i 
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marcar les mateixes tendències que els components principals, permet una lleugera 
millor separació entre adults/immadurs i mascles/femelles (Figura 14). 

 
Figura 14. Gràfic dels dos primers eixos canònics obtinguts a partir de l’anàlisi discriminant canònic 
de les 7 variables numèriques de coloració. 
 

Variable Xi-quadrat g. ll. P 
Línia dorsilateral clara en la part anterior del dors 35,008 2 <0,0001 
Línia dorsilateral clara en la part posterior del 
dors 

60,488 2 <0,0001 

Línia dorsolateral clara en la cua 47,265 2 <0,0001 
Concentració de la pigmentació negre al dors 72,832 8 <0,0001 
Pigmentació groga a la gola 17,449 2 0,0001 
Pigmentació groga al collar 17,167 2 0,0001 
Pigmentació groga a les extremitats anteriors 28,910 2 <0,0001 
Pigmentació groga a les extremitats posteriors 20,669 2 <0,0001 
Pigmentació groga al ventre 8,781 2 0,0124 
Pigmentació groga a la cua 1,820 2 0,4025 
Pigmentació negre a extremitats posteriors 0,901 2 0,6372 
Pigmentació negre al ventre 3,711 2 0,1563 

Taula 7. Resultats del tests de Xi-quadrat per les variables categòriques i el factor sexe (categories de 
mascle, femella i immadur). 
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Les categories corresponents a cada una de les variables de coloració presenten en 
molts casos evidents diferències en les freqüències d’aparició en la població entre 
mascles, femelles i immadurs,  com ho evidencien els corresponents test de Xi-quadrat 
(Taula 7). 
Únicament la pigmentació negre les extremitats posterior i el ventre, i la groga a la cua 
no són significatives, alhora que la pigmentació groga al ventre perdria la seva 
significació si s’apliqués el test de Bonferroni per correció de multiplicitat estadística. 
Per tal de visualitzar aquestes diferències sexuals, representant alhora la associació 
entre les variables de coloració, s’ha realitzat una anàlisi factorial de correspondències 
múltiples. Així, s'han obtingut dues dimensions que contenen el 43,3% de la inèrcia 
total. En general totes les categories per cada variable estan ben representades en 
aquestes dimensions amb les excepcions de la distribució de les taques negres en els 
costats del dors o la seva absència. La representació gràfica dels dos primers factors 
mostra que els immadurs es caracteritzen per la manca de pigmentació de tot tipus 
(Figura 15). En oposició, els mascles presenten més freqüentment una pigmentació 
negra dorsal força desenvolupada i de caràcter uniforme i molt especialment, tendeixen 
a presentar pigmentació groga a les extremitats anteriors, gola i collar. Tenen també 
una major probabilitat de presentar una línia dorsolateral clara marcada a la part 
anterior del dors i la cua. Les femelles presenten com es pot veure unes característiques 
de pigmentació groga i negre intermèdies. 
 

 
Figura 15. Representació gràfica de les dues primeres dimensions obtingudes de l’anàlisi factorial de 
correspondències múltiples sobre les variables categòriques de coloració a Iberolacerta aurelioi. 
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DISCUSSIÓ 
El dimorfisme sexual de la serenalla pallaresa és, a grans trets, similar al d’altres 
lacèrtids investigats en morfometria (Braña, 1996; Carretero & Llorente, 1993) però de 
caràcter més atenuat. Com ja s'ha reportat en altres estudis (Arribas & Galán, 2005) els 
mascles d'Iberolacerta aurelioi de la població estudiada presenten una mida corporal 
mitjana i màxima inferior que la de les femelles. Cal tenir en compte, tanmateix, que la 
mida corporal mínima (mida de maduració sexual) és també inferior. Aquest fet podria 
ser degut a una avançada maduració sexual dels mascles, 4 anys, respecte de les 
femelles, 5 anys (Arribas, 2004). Això pot respondre a que la inversió energètica en la 
producció d'espermatozoides és inferior que a la d'ous. Així, els mascles desviarien una 
gran part de l'energia adquirida mitjançant l’alimentació en creixement fins en comptes 
de fecunditat. El resultat seria assolir un mida que permeti produir una posta 
suficientment gran com per compensar els costos en supervivència de la vida adulta. 
Aquesta assumpció es basa lògicament en que la fecunditat augmenta en augmentar la 
mida corporal, fet constatat en Iberolacerta aurelioi si be només menys del 40% de la 
variabilitat en la mida de la posta s'explica per la mida corporal (Arribas & Galán, 
2005).  
D'altra banda,  la major mida corporal mitjana i final de les femelles podria respondre a 
una major tassa de creixement posterior a la maduració sexual o a una longevitat major 
o a ambdós factors combinats. Diferencies en els patrons d’activitat i moviment s’han 
detectat en altres espècies de saures de la família Lacertidae (Lacerta agilis, Amat et 
al., 2003). En darrer terme, això es pot traduir en diferencies en la assimilació 
d'aliment, i en conseqüència d’energia destinada al creixement, però també pel que fa a 
l'exposició als depredadors i per tant en les tasses de supervivència.  
Durant l’observació diària dels individus en el seu medi natural, és francament difícil 
diferenciar els sexes basant-se exclusivament en les seves proporcions corporals i 
obviant el seu patró de coloració (Figures 16 i 17). Això suggereix que aquesta espècie 
presenta una expressió limitada del dimorfisme sexual pel que fa a la forma corporal i 
be donat bàsicament per la longitud del cap i de l'abdomen. No s'han detectat 
diferències en la longitud de la cua. En aquest sentit, cal considerar la possibilitat que 
alguns individus no s’hi hagin detectat cues regenerades (que acostumen a ser més 
curtes) i s’hagin inclòs en les anàlisis, com ho suggereix la dispersió de punts en els 
gràfics corresponents.  
El diferent desenvolupament de distintes parts del cos en cada sexe (especialment 
abdomen i cap) pot ser degut a l’acció de distintes pressions selectives, que en aquesta 
espècie ateses les característiques de l’hàbitat tan particular que ocupa podrien estar 
atenuades. En molts sauris les femelles tenen el tronc molt més llarg, fet que s’associa 
amb la disposició d’una o dues vertebres més en la columna vertebral (Arnold, 1989). 
La hipòtesis de l’allargament del tronc per incrementar la mida de la posta (1-3 ous) 
està refermada per la correlació entre aquesta variable i la mida corporal  (Arribas & 
Galán, 2005). No obstant,  hi ha una elevada proporció de la variabilitat en la fecunditat 
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que no s'explica per la mida de l'exemplar. Això pot ser degut a que si be la posta és de 
pocs ous, aquests són grans (Arribas & Galán, 2005). Tanmateix, també es possible 
postular que aquesta fecunditat reduïda pugi ser conseqüència d'una baixa disponibilitat 
tròfica en les tarteres d'alta muntanya que redueix la quantitat d'energia invertida en 
reproducció.  
Com en moltes altres lacèrtids els mascles d’Iberolacerta aurelioi tenen el cap 
comparativament més  llarg. De les dues hipòtesis proposades per explicar aquesta 
realitat, la divergència en dieta per evitar la competència o l’efecte positiu en la lluita 
entre mascles i la subjecció de les femelles durant la còpula, aquesta segona sembla 
tenir més pes. La primera hipòtesis no es suportada pels resultats referents a la 
alimentació de l'espècie (Amat et al., 2008). El comportament de còpula de la serenalla 
pallaresa com en la majoria de lacèrtids implica una mossegada en la regió abdominal 
propera a la cloaca. Donat que la femella és sovint molt més gran que el mascle, un cap 
molt més gran suposa una capacitat de subjecció major.  
Estudis sobre alimentació mostren que en aquelles serenalles en que hi ha divergència 
dietària, els mascles poden empassar-se preses més dures perquè la boca te una 
capacitat de mossegada més forta (Herrel et al., 1999 - 1996). Aquest fet, també és 
avantatjós durant la còpula. D’altra banda, durant el treball de camp s'ha detectat 
comportament territorial. Concretament, s’han observat mascles grans perseguint a un 
altre individu que podria ser una femella, un mascle jove o un immadur. En aquests 
enfrontaments les mossegades són la darrera arma de dissuasió i els animals amb un 
cap comparativament més desenvolupat tindrien una capacitat d’agressió major.  
Iberolacerta aurelioi presenta un patró de coloració que es defineix en base d'una 
banda a la pigmentació fosca de tacat negre dorsal, d'altra banda per la presència de 
línies dorsolaterals clares des del cap a la cua i finalment per la presència d'una 
pigmentació groga en la cara ventral, absent o molt rara en les altres Iberolacerta 
pirinenques (Iberolacerta bonnali, Arribas, 1993). Cadascun d'aquests components del 
patró de coloració es va desenvolupant progressivament durant el creixement dels 
individus i com les anàlisis indiquen està correlacionat amb la mida corporal. 
Tanmateix, els mascles presenten major desenvolupament de la pigmentació que les 
femelles, tot i que aquestes tendeixen a ser més grans. Amb tot, el patró de coloració 
més desenvolupat, groc ventral fins la gola o les mandibulars, línies dorsolaterals ben 
definides i extenses i grans taques negres al dors, només es dona en els mascles més 
grans.  
Les observacions de camp indiquen que en els juvenils la pigmentació groga apareix en 
regió abdominal propera a la cloaca, inicialment de color blau clar. Posteriorment, es 
va tornant groga, s'intensifica la seva tonalitat i s’expandeix a la part superior de 
l’abdomen. Al mateix temps les barres transversals negres que apareixen al 
començament en la meitat posterior del ventre es fragmenten progressivament donant 
lloc al tacat negre que s’expandeix a la meitat posterior. El pigallat de negre dorsal es 
desenvolupa en forma d’escates individuals pigmentades a les quals s’hi van afegint de 
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noves. En primer terme, això es tradueix en una acumulació de taques cada vegada més 
grans en els marges del dors que s’expandeix fins donar un patró uniforme i 
posteriorment les taques augmenten de mida. 
El desenvolupament de pigmentacions força acolorides en els lacèrtids, és especialment 
rellevant en els mascles en zel i a banda de fer-los més vulnerables als depredadors pot 
ser costosa en termes de dieta. Així doncs, hauria de tenir algun tipus de funcionalitat, 
bàsicament de comunicació d'informació (Martín & López, 1999; Iberolacerta 
monticola, Galán, 2008). 
El patró de coloració dorsal podria en canvi ser la conseqüència a la resposta enfront 
d'altres condicionants. D'una banda la pigmentació negre podria augmentar la captació 
de radiació solar afavorint una termoregulació més ràpida. El melanisme, 
l'enfosquiment de la coloració o la profusió de taques negres podria estar relacionat en 
els amfibis i rèptils amb climes freds derivats d'elevada altitud o be representar una 
protecció contra l'increment de la radiació UV en aquestes condicions ambientals. Si 
els mascles d'Iberolacerta aurelioi presenten uns patrons d'activitat o ús del 
microhàbitat que canvien en augmentar la mida i generen una major exposició a 
l'exterior de la tartera, això podria explicar perquè en augmentar es van tornant cada 
cop més foscos. Les línies dorsolaterals clares que esdevenen cada cop més marcades 
en els exemplars més grans. La seva funció podria ser defensiva  trencant el perfil de la 
sargantana com a protecció contra depredadors aeris. 
 
 
AGRAÏMENTS 
Vull agrair a en Joan Manel Roig la col·laboració en les tasques de camp i al Ministeri 
d'Agricultura i Medi Ambient del Govern d'Andorra la concessió dels permisos de 
captura científica i el finançament del projecte d'estudi de la biologia i conservació de 
la serenalla pallaresa a Andorra. 
 
 
REFERÈNCIES 
AMAT, F.; LLORENTE, G.A. & CARRETERO, M.A. (2003): A preliminary study on thermal 

ecology, activity times and microhabitat use of Lacerta agilis (Squamata: Lacertidae) in 
Pyrenees. Folia Zoologica 52 (4): 413-422. 

AMAT, F.; PÉREZ-MELLADO, V.; HÉRNANDEZ-ESTÉVEZ, J.A. & GARCÍA-DÍEZ, T. (2008): 
Dietary strategy of a Pyrenean lizard, Iberolacerta aurelioi, living in a poor resources alpine 
environment. Amphibia-Reptilia, 29 (3): 329-336. 

ARAGÓN, P.; LÓPEZ, P. & MARTÍN, J. (2003): Differential avoidance responses to chemical cues 
from familiar and unfamiliar conspecifics by male Iberian rock lizards (Lacerta monticola). 
Journal of Herpetologica 37 (3): 583-585. 

ARNOLD, E.N. (1989): Towards a phylogeny and biogeography of the Lacertidae: relationships 
within an old world family of lizards derived from morphology. Bulletin of the British 
Museum of Natural History (Zoology) 55: 209-257. 



Butll. Soc. Cat. Herp., 19 (2011) 
 

 178

ARRIBAS, O. (1994): Una nueva especie de lagartija de los Pirineos Orientales: Lacerta 
(Archaeolacerta) aurelioi sp. nov. ( Reptilia : Lacertidae ). Bolletino del Museo Civico di 
Historia Naturale di Torino 12 (1): 327-351. 

ARRIBAS, O. (1997): Morfología, filogenia y biogeografía de las lagartijas de alta montaña de los 
Pirineos. Ph. Dr. Thesis. Universidad Autónoma de Barcelona. 353 pp.  

ARRIBAS, O. (2004): Reproductive characteristics of Iberolacerta aurelioi (Arribas, 1994) 
(Squamata: Lacertidae). Herpetozoa, Wien, 17 (1/2): 3-18 

ARRIBAS, O. & GALÁN, P. (2005): Reproductive characteristics of the Pyrenean High-Mountain 
Lizards: Iberolacerta aranica (Arribas, 1993), Ib. aurelioi (Arribas, 1994) and Ib. bonnali 
(Lantz, 1927). Animal Biology 55 (2): 163-190. 

BRAÑA, P. (1996): Sexual dimorphims in lacertid lizards: male head increase vs female abdomen 
increase? Oikos 75: 511-523. 

CARRETERO, M.A. & LLORENTE, G.A. (1993): Morfometría en una comunidad de lacértidos 
mediterráneos y su relación con la ecología. Historia Animalium 2: 77-99. 

GALÁN, P. (2000): Females that imitate males: dorsal coloration varies with reproductive stage in 
female Podarcis bocagei (Lacertidae). Copeia 2000 (3): 819-825. 

GALÁN, P. (2008): Ontogenetic and sexual variation in the coloration of the lacertid lizards 
Iberolacerta monticola and Podarcis bocagei. Do the females prefer the greener males? 
Animal Biology 58: 173–198. 

GVOZDIK, L. & VAN DAMME, R. (2003): Evolutionary maintenance of sexual dimorphism in head 
size in the lizard Zootoca vivipara: a test of two hypotheses. Journal of Zoology of London 
259:7-13. 

HERREL, A.; SPITHOVEN, L,; VAN DAMME, R. & DE VREE, F. (1999): Sexual dimorphism of 
head size in Gallotia galloti: testing the niche divergence hypothesis by functional analyses. 
Functional Ecology 13: 289-297. 

HERREL, A.; VAN DAMME, R. & DE VREE, F. (1996). Sexual dimorphism of head size in 
Podarcis hispanica atrata: testing the dietary divergence hypothesis by bite force analysis. 
Netherlands Journal of oology 46 (3-4): 253-262. 

HERREL, A.; VAN DAMME, R.; VANHOOYDONCK, B. & DE VREE, F (2001): The implications 
of bite performance for diet in two species of lacertid lizards. Canadian Journal of Zoology 
79: 662-670. 

HEWS, D.K. (1996): Size and scalling of sexually-selected traits in the lizard Uta palmeri. Journal of 
Zoology of London 238: 743-757. 

LÓPEZ, P. & MARTÍN, J. (2001): Fighting rules and rival recognition reduce costs of aggression in 
male lizards, Podarcis hispanica. Behavioral Ecology and Sociobiology 49: 111-116. 

MARCO, A. & PÉREZ MELLADO, V. (1998): Influence of clutch date on egg and hatchling sizes in 
the annual clutch of Lacerta schreiberi (Sauria, Lacertidae). Copeia 1998 (1): 145-150. 

MARTÍN, J. & LÓPEZ, P. (1999): Nuptial coloration and mate guarding affect escape decisions of 
male lizards Psammodromus algirus. Ethology, 105: 439–447. 

OLSSON, M.; SHINE, R.; WAPSTRA, E.; UJBARI, B. & MADSEN, T. (2002): Sexual dimorphism 
in lizard body shape: the roles of sexual selection and fecundity selection. Evolution 56 (7): 
1538-1542. 



Butll. Soc. Cat. Herp., 19 (2011) 
 

 179

 
Figura 16. Patró de coloració ventral de la sargantana pallaresa (Iberolacerta aurelioi): a la part 
superior de la imatge una femella i a baix un mascle. Es pot observar la variabilitat en l'extensió de la 
pigmentació groga i les taques negres ventrals. 
 

 
Figura 17. Patró de coloració dorsal de la sargantana pallaresa (Iberolacerta aurelioi): al fons de la 
imatge una femella i en primer pla un mascle. Es pot observar la línia dorsi-lateral clara i el 
desenvolupament de les taques en el dors. 


