
Timon lepidus (Daudin, 1802)
Cat. Llangardaix ocel·lat Cas. Lagarto ocelado Eus. Gardatxoa Gal. Lagarto arnal

Distribució

Aquest llangardaix no penetra l’interior del delta.
La seva distribució és perifèrica, abastant només
el sector nord. Únicament s’ha detectat en dues
àrees ben diferenciades: l’Aldea i el Barri del
Roquer (Camarles).

Descripció

El llangardaix ocel·lat és el saure més gros
de Catalunya, assolint una mida màxima de
200 mm de longitud des del cap al cos. És molt
robust i té un cap gros i ample. Les escates
dorsals són petites i arrodonides, mentre que
ventralment presenta 8-10 fileres d’escates im-
bricades. Al dors mostra un reticulat negre sobre
un fons verd groguenc. El cap és més apagat i
marronós. Els costats presenten 3-4 fileres
d’ocels blaus molt marcats. Aquesta caracterís-
tica la presenten ambdós sexes. El ventre és
blanquinós uniforme.

Els juvenils nounats mesuren 40-45 mm i tenen
un disseny molt característic, amb diverses fileres transversals d’ocels groguencs encerclats de negre, sobre un
fons bru o grisenc.

Dimorfisme sexual

Els mascles són més voluminosos i tenen el cap, les extremitats i la cua més desenvolupats. També tenen els ocels
laterals i els porus femorals més marcats. Les femelles són més estilitzades, tenen el tronc més llarg i un nombre
més gran de fileres ventrals.

Biologia

Aquest llangardaix passa un període de diapausa hivernal, fins i tot en els llocs més càlids. Durant els mesos de
més calor està inactiu i resta amagat durant les hores centrals del dia. Les còpules tenen lloc aviat, en sortir dels
caus hivernals. Durant aquest període els mascles es tornen molt territorials, perseguint i expulsant els intrusos
del seu territori. Les postes són dipositades durant la primavera i consten de 5-22 ous. El període d’incubació és
de 2-3 mesos. Les femelles dipositen varies postes a l’any, tot i que a les regions més seques les postes consten
de menys ous. El llangardaix ocel·lat assoleix la maduresa sexual a partir del tercer any de vida i poden arribar
a viure fins a 20 anys en captivitat. La dieta és eminentment insectívora, però pot depredar també altres rèptils,
amfibis o petits mamífers. És un hàbil grimpador d’arbres i això li permet menjar ocasionalment ous i polls d’ocells.
També pot consumir fruits i restes vegetals en els indrets més àrids.
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Hàbitat

Al delta de l’Ebre s’ha localitzat en zones de vegetació ruderal, bardisses i conreus de fruiters, però sempre
associat a indrets amb pedregams i matollars.
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Llangardaix ocel·lat adult


