Euphorbia margalidiana (Kühbier & Lewejohann, 1978)
Nom comú: Lletrera de Ses Margalides
Classe: Magnoliopsida

Ordre: Euphorbiales

Família: Euphorbiaceae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Euphorbia margalidiana és una lletrera endèmica de les Pitiüses, amb una sola
localitat a Ses Margalides, illot del nord-oest d’Eivissa. El relleu de l’illa és molt
abrupte, amb una cota màxima de 45 m i a una distància de 500 m de la costa. La
lletrera no es distribueix per la totalitat la superfície, concentrant-se al picatxo
central i més alt de l’illa. Tanmateix, es pot considerar com l’espècie amb major
cobertura.
La prospecció de la resta del litoral eivissenc ha confirmat la seva única presència a
ses Margalides. En aquesta illa la presència de sòl és pràcticament nul·la, per la qual
cosa colonitza les escletxes rocalloses.
Si al moment de la seva descripció es va quantificar la població en uns 200
exemplars, un recompte posterior, el 2005, va donar una xifra d’uns 950. És possible
que la diferència es degui, almenys en part, a un recompte més acurat.
La seva endemicitat i la presència en una sola localitat i amb un nombre d’efectius
reduït va conduir a la seva catalogació en la categoria de màxima protecció de
l’anterior catàleg nacional, però al de 2011 es va recatalogar com a Vulnerable. Al
Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears, apareix en la categoria En
perill crític.
Des del 2005 el Servei de Protecció d’Espècies inicià algunes actuacions de
conservació, que han dut a que per a enguany estigui prevista la tramitació del seu
Pla de Recuperació. Entre les actuacions de conservació ja realitzades cal destacar:
cens i recerca de noves poblacions, mesures de conservació ex situ, introducció
experimental d’una nova població a l’illa Murada i seguiment de la incidència de les
colònies de cria de Larus michahellis.
Aquesta espècie també apareix inclosa als annexos de la Directiva Hàbitats i del
Conveni de Berna, i tant Ses Margalides com l’illa Murada es troben dins la Xarxa
Natura 2000. Açò, i la seva insularitat, permet assegurar la seva supervivència
davant d’impactes d’origen antròpic.
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