Convolvulus valentinus subsp. suffruticosus ((Desfontaines)
Maire, 1934)
Nom comú: Corretjola blava
Classe: Magnoliopsida

Ordre: Convolvulales

Família: Convolvulaceae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
És una corretjola perenne, de fins a 50 cm, amb les tiges primes, ajagudes. Les fulles
són alternes, peciolades, piloses, amb el marge enter i forma linear. Les flors són de
color cel, hermafrodites, en forma d’embut, d’uns 3 cm d’amplada. El fruit és una
càpsula, amb 1-4 llavors. Viu en talussos àrids, arenosos o una mica pedregosos,
prop de la mar.
És una espècie microareal de distribució mediterrània-sudoccidental, és present al
llevant de la Península Ibèrica (C. valentinus subsp. valentinus), al nord d’Àfrica, a
Mallorca i a Eivissa (C. valentinus subsp. suffruticosus), si bé a Eivissa no s’ha
retrobada des de la citació de 1976, feta per Heinrich Kuhbier i Günter Finschow, a
l’illot de S’Espartar.
L’única població actual de Balears es localitza als talussos de la Marina de Llucmajor
(sud de Mallorca), en una població d’uns 180 individus (50% de reproductius),
segons un cens fet l’any 2001.
La seva biologia és poc coneguda, floreix entre els mesos d’abril i juny i la seva
pol·linització és estrictament entomòfila. L’absència d’autopol·linització explica
l’escàs nombre de fruits, i de llavors per fruit, que es desenvolupen.
L’espècie no figura a cap catàleg de protecció d’espècies, si bé se l’ha qualificada en
perill crític als llibres vermells de la flora balear i de l’espanyola, en base als criteris
de mida de població petita i de suposat declivi.
Pareix que entre el 1997 i 2001 s’ha incrementat el nombre d’individus censats, si bé
és possible que la metodologia del primer recompte realitzat no fos tan rigorosa
com la del segon. Per tant, la tendència és desconeguda en tant no es realitzin
ulteriors estudis. La població es localitza en una zona prop d’un antic camí de
pescadors, per tant és una zona relativament transitada. No s’han trobat noves
poblacions en zones properes de característiques semblants. Tot i que la zona on es
localitza la població gaudeix de protecció a nivell de LIC, seria convenient incloure el
tàxon en algun llistat més estricte
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Tendència: Dades insuficients
Nivell d’amenaça: En perill crític (segons el Llibre Vermell)
Categoria de protecció: No catalogat

