Fraxinus angustifolia (Vahl, 1804)
Nom comú: Fleix
Classe: Magnoliopsida

Ordre: Lamiales

Família: Oleaceae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
El fleix és un arbre caducifoli de mida mitjana que pot arribar als 20 m d’alçada.
Altres noms són arbre ver, freixe o estanca sang. L’escorça és gris i crivellada. Les
fulles són imparipinnades i compostes, de cinc a onze folíols sèssils més o menys
lanceolats i de marge dentat. Les flors s’agrupen en panícules pèndules i no tenen
calze ni corol·la ja que són pol·linitzades pel vent. El fruit és una sàmara que duu la
llavor a la part basal.
Tolera bé la sequera estival prolongada i, tot i que s’estima sòls profunds, també
pot viure a terrenys pedregosos.
El fleix es pot trobar a diversos torrents de Mallorca i a una única localitat de
Menorca.
Es creu que és una espècie introduïda en època remota però s’ha naturalitzat de
manera que el seu aspecte i distribució semblen naturals.
El fleix és un arbre propi de voreres de torrents i cursos d’aigua dolça. A Mallorca
pot estar acompanyat d’oms, polls, albers i plàtans. Però, a diferència d’aquests
altres arbres de ribera, el fleix forma veritables boscos galeria de forma contínua al
llarg d’alguns torrents de la Serra de Tramuntana. Tres torrents reuneixen la gran
majoria d’exemplars d’aquesta espècie: el torrent de Sa Riera, el d’Esporles o Sant
Pere i el de Solleric. Els dos primers formen part de la conca de la badia de Palma,
mentre que el tercer forma part de la de la badia d’Alcúdia. En tots ells la presència
de fleixos es freqüent i, a certs trams, és l’espècie dominant.
Fora d’aquests tres torrents hi ha grupets de fleixos al torrent de Santa Ponça, al de
Valldemossa, al del Salt (Port de Valldemossa), a Orient i al d’Almadrà. També hi ha
presència testimonial a la Vall de Lluc, al torrent de Son Marc (Pollença), Na Borges i
Artà (torrent del Molinet).
Tres fleixos anomenats “Els estanca sangs” són arbres singulars protegits situats a
Santa Maria a la carretera Palma-Sencelles.
La seva situació als torrents principals és bona, només afectada per les exagerades
neteges ocasionals que es fan de llits i voreres de torrents
Autor text: Llobera, M. (Societat d’Història Natural de les Balears)
Corologia: Conca mediterrània, Orient mitjà
Tendència: Estable
Nivell d’amenaça: No amenaçat
Categoria de protecció: No catalogat

