Helianthemum caput-felis (Boissier, 1838)
Classe: Magnoliopsida

Ordre: Cistales

Família: Cistaceae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Es tracta d’un arbust petit, compacte, tomentós, d’uns 30 cm d’alçada, de fulles
oposades des d’el·líptiques a lanceolades, gruixudes, amb els marges revoluts i
floretes grogues amb l’aspecte de cap de moix que es manté fins i tot un cop
caiguts els pètals. Es fa als terrenys calcaris degradats i propers a la mar, integrant
màquies, garrigues i timonedes xèriques basòfiles, encara que també es pot trobar
als herbassars ruderals. Espècie microareal de distribució mediterràniasudoccidental, està present a la Península Ibèrica (Alacant), al Nord d’Àfrica (Oran,
Melilla), a Sardenya i a les Balears. En concret, a les Illes Balears, només es troba a la
banda meridional de Mallorca. Les seves poblacions tot i que ocupin una franja
relativament extensa, manquen de continuïtat i no són gaire nombroses.
La seva biologia es coneix bastant bé: floreix des del març fins al maig i la seva
pol·linització és entomòfila. Dispersa les seves llavors des del maig fins al juny.
Pel que fa a la seva protecció legal, es troba als llistats del Conveni de Berna i de la
Directiva 92/43/CEE (Annex II). Pel que fa als catàlegs normatius, apareix en la
categoria Vulnerable al RD 139/2011 i com a Interès especial al Decret 75/2005.
A Mallorca, l’estat de conservació de les poblacions de l’espècie es pot considerar
bo. D’una banda, les poblacions dels penya-segats, malgrat el seu caràcter puntual i
la seva fragilitat, resulten inaccessibles. Durant els darrers anys, els estudis de
distribució han proporcionat nombroses citacions noves a aquests hàbitats. D’altra
banda, les poblacions dunars “clàssiques” són a priori les que es poden considerar
més pressionades pels usos recreatius, però no hi ha evidències de recessió. En
qualsevol cas, la protecció a nivell de LIC de què gaudeix tota l’àrea de distribució de
l’espècie ens fa ser optimistes quan a la seva conservació.
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