Lavatera triloba subsp pallescens ((Moris) Nyman, 1878)
Classe: Magnoliopsida

Ordre: Malvales

Família: Malvaceae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Planta perenne que es sol comportar com un hemicriptòfit. La tija principal és curta i
rabassuda, quedant parcialment enterrada. Aquesta manté tot l’any les fulles
bassals, que són arrodonides, lobulades i amb els marges ondulats i dentats.
D’aquesta soca principal surten cap a la primavera les tiges fèrtils que poden arribar
a una alçada màxima de 80 cm, al llarg de les quals es disposen les flors en fascicles
axil·lars o solitàries. Aquestes són de color lila pàl·lid, blanquinoses cap al centre. La
floració es produeix des de mitjans primavera fins ben entrat l’estiu. La posició
taxonòmica d’aquesta planta encara no està aclarida. Els darrers estudis genètics
confirmen que està clarament separada de la subsp. triloba i que és millor
considerar-la com una subespècie independent d’àmbit tirrènic (Sardenya i
Menorca).
Pel que fa a l’estat de conservació, en el Llibre Vermell de la Flora Vascular de les
Illes Balears està classificada com a “vulnerable” (VU) segons els criteris UICN
(2001), però una revisió feta en el marc del projecte LIFE “Conservació d’Àrees amb
Flora Amenaçada a l’illa de Menorca” per a l’elaboració del pla de gestió, va revelar
que la seva situació era pitjor i es va proposar la reclassificació en la categoria de
“en perill” (EN). Un nombre significatiu de poblacions citades per autors antics han
desaparegut i actualment la planta només compta amb poblacions disperses,
principalment a la costa de tramuntana, i aquestes sempre estan formades per pocs
individus i ocupant extensions reduïdes. Només a l’illa de l’Aire hi ha una població
important formada per desenes d’individus i amb un reclutament actiu. Està
protegida pel Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades en la categoria de Vulnerable.
Les principals amenaces que pateix actualment són el canvi en els usos del sòl, la
presència d’espècies invasores com Carpobrotus, excés de freqüentació humana o
factors intrínsecs a causa de la mida reduïda de les poblacions i la distància que hi ha
entre elles.
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