Biscutella ebusitana (Rosselló, Torres & Sáez , 1999)
Nom comú: Herba de les llunetes
Classe: Magnoliopsida

Ordre: Capparales

Família: Brassicaceae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Biscutella ebusitana és una herba perenne, llenyosa a la base, i que pot arribar a
assolir prop d'un metre d'alçada. És una planta diploide (2n=18 cromosomes),
essent la seva pol·linització entomòfila, amb flors hermafrodites (l’òptim de la
floració és produeix entre finals de maig i el juny) i que no té mecanismes de
creixement vegetatiu. La seva biologia reproductiva és desconeguda.
És un endemisme de les Pitiüses que creix en roquissars, replans i fissures de
roques, des del nivell del mar fins a 400 m. Aquesta espècie il·lustra, com d'altres
plantes endèmiques de les Balears occidentals, l'estreta relació d'aquestes illes amb
el llevant peninsular. De fet B. ebusitana havia estat confosa amb espècies ibèriques
com B. frutescens (espècie difosa pel S d‘Espanya i N d’Àfrica), B. sempervirens
(endemisme del S peninsular) o bé considerada una varietat de B. montana, una
espècie endèmica de les muntanyes Diàniques (N d’Alacant i S de la província de
València). Així, B. ebusitana té les espècies més estretament relacionades, si més no
des d'un punt de vista morfològic, al sud i a l'est de la península ibèrica.
La major part de les seves poblacions es localitzen en zones d'accés relativament
difícil, fet que determina que les pertorbacions antròpiques siguin, en general,
limitades. Tot i que algunes poblacions són petites, la majoria d'aquestes semblen
estables i no es troben exposades a amenaces destacables a curt termini. D’aquesta
manera, B. ebusitana apareix adscrita a la categoria de vulnerable al Llibre Vermell
de la Flora Vascular de les Balears i està catalogada dins la categoria d’En Perill
d’Extinció al Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades (Decret 75/2005).
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