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Resum 
Chalcides bedriagai és un escíncid ibèric propi d’ecosistemes mediterranis eixuts, 
que finalitza la seva àrea de distribució nord-est al sud del riu Ebre. Malgrat la seva 
tendència a ocupar ambients dunars, de ribera de mar i illots costaners al llarg de la 
seva distribució litoral (tant al mediterrani com a l’Atlàntic), a Catalunya actualment 
sembla que és molt difícil trobar Chalcides bedriagai en aquests hàbitats. Tanmateix, 
existeix una cita a ran de mar publicada de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) i 
també una cita inèdita que evidencia la presència del lludrió a l’illa de Buda, a la 
desembocadura de l’Ebre, la qual és l’objecte fonamental d’aquest article. La 
discusió sobre l’origen d’aquesta darrera població porta a la hipòtesi més plausible 
d’una distribució més antiga de Chalcides bedriagai en els hàbitats costaners situats 
al sud del riu Ebre, inclòs el Delta. 
 
 
Abstract 
Chalcides bedriagai is an Iberian skink that typically inhabits dry Mediterranean 
ecosystems and that has its northeastern distribution border at the Southern border of 
Ebre river (South of Catalonia). Despite its tendency to occupy sand dunes, shore 
habitats and near-shore islands along its coastal distribution (along both the 
Mediterranean and Atlantic coasts), nowadays is apparently very difficult to find the 
Iberian skink in this kind of habitats in Catalonia. However, there is a published 
record at the sea level from Sant Carles de la Ràpita (Montsià) and also an 
unpublished evidence of the skink’s presence in Buda island, at the Ebre river mouth, 
which is the main contribution of this paper. The discussion on the origin of this last 
mentioned population leads to the hypothesis of an ancient broader distribution of 
this skink in the coastal habitats at the South of the Ebre river, including the Delta. 
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INTRODUCCIÓ 
Chalcides bedriagai (Boscá, 1880) és un endemisme ibèric que es distribueïx per tot 
el sud i el centre de la península Ibèrica, i que arriba, en el seu límit septentrional, 
fins a la costa atlàntica del sud de la Coruña i les illes atlàntiques (Monteagudo, Faro, 
San Martiño i antigament citat a Ons), el nord de Burgos i, resseguint el riu Ebre, per 
les Bardenas Reales a Navarra o pels Monegres a l’Aragó, sent absent de la regió 
temperada peninsular (Rivera et al., 2011). Al País Valencià està ben distribuït pels 
sectors litorals, on el podem trobar fins i tot a les illes de Tabarca i Descubridor 
(Jiménez et al, 2002). A la Manga del Mar Menor (Múrcia) també es localitzen 
poblacions insulars (Rivera et al., 2011). 
A Catalunya Chalcides bedriagai es circumscriu a les Terres de l’Ebre, excepte el 
Delta (Rivera et al., 2011), i la manca de citacions al nord de l’Ebre fa pensar que 
aquest riu pot actuar com a barrera per a aquesta espècie (Llorente et al., 1995).  
Pel que fa a l’status d’aquesta espècie, en les zones litorals en què habita, és 
destacable la seva abundancia relativa a la ribera de mar, en zones situades fins a 2m 
de l’aigua, a Huelva, Granada, Doñana, Alacant i Murcia (Salvador, 1998), així com 
també a València i Castelló (Pollo, 2004). Tanmateix, en bona part dels ambients 
litorals que ocupa sembla estar experimentant un declivi important, com és el cas de 
la costa sud de Galícia, el litoral mediterrani andalús i, en general, tota la costa 
oriental ibèrica, així com les poblacions insulars (que són les més amenaçades) de les 
Cíes i Ons (Galícia), Tabarca (País Valencià), illes del mar Menor (Múrcia) i ilha do 
Pessegueiro (Portugal) (Pollo, 2003). Entre les principals causes d’aquest declivi 
destaquen la urbanització i l’agricultura intensiva, entre d’altres (Rivera et al., 2011). 
 
CHALCIDES BEDRIAGAI AL LITORAL DE LES TERRES DE L’EBRE 
Al sud de l’Ebre català hi ha diverses citacions de Chalcides bedriagai, per bé que 
l’altitud mitjana és de 395m (Llorente et al., 1995) i sembla tant probable trobar-lo 
per sota d’aquesta altitud com per sobre dels 750m, a la serra del Montsià o als Ports 
de Beseit. L’única cita publicada de Chalcides bedriagai a ran de mar a Catalunya es 
localitza al litoral continental de Sant Carles de la Ràpita (Vives-Balmaña, 1990) i 
correspon, gairebé amb tota seguretat, a la dècada dels anys 70 del segle XX. 
L’1 de juny de 1975, en el decurs d’una breu visita ornitològica a l’illa de Buda 
(UTM 31T CF10), Joaquim Maluquer Sostres trobà un exemplar de Chalcides 
bedriagai creuant un camí de sorra, el qual arribà a agafar i n’anotà la peculiar 
presència de petites potetes, que el feren adonar-se que no es tractava d’un vidriol 
sinó d’una espècie nova per a ell. Uns anys més tard, i després de moltes sortides 
conjuntes amb el primer dels signants d’aquesta nota, on tingué ocasió d’observar en 
mà nombrosos vidriols (Anguis fragilis) i lludrions llistats (Chalcides striatus), va 
veure casualment una fotografia de lludrió ibèric (Chalcides bedriagai), la qual 
immediatament i espontània associà amb l’animal trobat a Buda anys enrere i que no 
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havia acabat d’aclarir-ne la seva identitat. D’aquesta manera fou com transcendí 
l’antiga cita, per bé que inicialment no prou valorada en tot el seu interès. 
 
DISCUSSIÓ 
És notable l’absència gairebé absoluta de citacions costaneres d’aquesta espècie a 
Catalunya, tenint en compte l’afinitat que mostra per aquests ambients en d’altres 
indrets (Maluquer-Margalef et al., 2009), ja siguin sorrals i dunes litorals, com les de 
Doñana (González de la Vega, 1988), Almeria (Valverde, 1967), Galícia  (Serantes et 
al., 2007) o l’Algarve  (Portugal) (Maluquer et al. 2009) o bé terrenys de caràcter 
rocallós com l’illa de Tabarca (Seva & Escarré, 1976) o Governador, veritables 
afloraments de les serralades bètiques. Precisament pel fet de tractar-se del límit 
nord-oriental de la seva àrea de distribució, fóra a priori esperable una major 
concentració relativa d’aquesta espècie a les zones costaneres del sud de Catalunya 
més que no pas en àrees més meridionals, més càlides i eixutes. 
A banda del caràcter discret d’aquesta espècie, l’absència de citacions pot ser deguda 
també a diverses raons, entre les quals destaquen l’elevat grau de transformació de la 
línia litoral en aquest tram català (turisme, pedreres, transformació agrícola, etc.) i, 
molt especialment, del litoral del Delta, on la transformació agrícola intensiva i 
l’aplicació de potents biocides ha deixat molt poques àrees amb un grau moderat o 
baix d’alteració. D’altra banda, tant l’illa de Buda com bona part del litoral deltaic 
han experimentat una important regressió de la seva façana costanera en les darreres 
dècades, fruit de la davallada dels aports sedimentaris fluvials per causa dels 
nombrosos embassaments construïts a la conca de l’Ebre, especialment Mequinensa 
(1964) i Riba-roja (1969). 
Pel que fa a l’origen de la població pretèrita de Buda pensem que hi ha dues opcions 
possibles. La primera, la colonització accidental a través del riu mitjançant 
l’arrossegament de troncs i altres materials flotants, es considera molt poc probable, 
tant pel caràcter estòcastic intrínsec d’aquesta hipòtesi com perquè Chalcides 
bedriagai és una espècie que no tendeix a freqüentar els ambients riparis, malgrat 
estar citada, entre d’altres indrets, a Tortosa des de temps reculats (Montserrat, 1890) 
i també més recentment (Seva & Escarré, 1976), per bé que desconeixem si la cita 
correspon a l’actual terme municipal o bé a l’antic, que arribava fins el riu de La 
Sénia. D’altra banda, el fet que la cota del riu es trobi uns metres per sota dels 
marges fluvials, en el tram deltaic, posa dificultats addicionals a aquesta hipòtesi. 
Per contra, sembla més plausible, d’acord amb el comportament d’aquest escíncid, la 
hipòtesi de que la colonització es produís de forma natural mitjançant la progressió 
resseguint la línia litoral no inundada (bàsicament sorrals costaners) deltaica, inclòs 
l’accés a l’illa, que és plenament abastable des del litoral sud (gola de Migjorn), tret 
dels episòdis d’avingudes periòdiques que trenquen momentàniament la barra de 
sorra que ordinàriament uneix l’illa amb els sorrals litorals adjacents. 
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Tanmateix, entre les darreries del 2010 i principis del 2011 s’ha contactat amb més 
d’una trentena de persones vinculades durant anys bé amb l’illa de Buda o bé usuaris 
habituals de la franja costanera del Delta (pagesos, pescadors amb barca, anguilaires, 
etc.) sense que en cap cas reconeguessin haver vist mai un exemplar similar al del 
lludrió mostrat en una fotografia d’exemple. 
En aquest sentit, la cita de Buda cal pensar, amb tota lògica, que correspon a un 
exemplar (potser dels darrers?) d’una població relictual ja extingida que anys enrere 
deuria d’haver ocupat les zones més idònies del litoral de l’hemidelta sud (i també la 
franja costanera continental). 
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