Limonium fontqueri (Pau) Llorens, 1984)
Nom comú: Saladina rebulla
Classe: Magnoliopsida

Ordre: Plumbaginales

Família: Plumbaginaceae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Planta perenne que es sol comportar com a camèfit. La tija principal és curta,
rabassuda i llenyosa. D’ella parteixen les branques principals que són abundants i
poc ramificades. Les fulles són allargades, espatulades, de color verd fosc, sovint
amb tonalitats vermelloses i es situen a l’extrem de les branques. Les
inflorescències són paniculades, abundants i estan profusament ramificades amb un
important nombre de branques estèrils. És aquesta part de la planta la que li dóna a
tota ella un aspecte intricat, semblant a un socarrell. Les flors són petites d’un color
lila pàl·lid i es situen a la part més externa de la inflorescència.
El gènere Limonium presenta en el Mediterrani, i especialment a les illes, una
elevada complexitat taxonòmica. Aquesta és un de les espècies descrites des d’antic
i considerada com endèmica del litoral oriental de Menorca. Sempre es troba a
primera línia del litoral, per davant de la comunitat de socarrells, o en el mateix
marge dels penyals quan la costa és més elevada.
En el Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears està classificat com
Vulnerable segons els criteris UICN. Aquesta classificació però hauria de ser revisada
ja que el nombre de localitats i poblacions conegudes actualment és sensiblement
major. Legalment està protegida pel Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades dins la
categoria de Sensible a l’alteració de l’hàbitat. No es disposa de cap cens o estudi
detallat de la situació de les seves poblacions. Però s’ha constatat que algunes
d’elles han sofert en els darrers anys agressions importants, pel desenvolupament
d’urbanitzacions, l’accés incontrolat de vehicles motoritzats i per la presència
d’espècies exòtiques, sofrint fortes alteracions i provocat la desaparició d’un
nombre significatiu d’individus.
Autor text: Fraga, P. (Institut Menorquí d’Estudis)
Corologia: Menorca
Tendència: Moderada regressió
Nivell d’amenaça: Vulnerable (segons el Llibre vermell)
Categoria de protecció: Sensible a l’alteració de l’hàbitat (Cat. Bal. Decret 75/2005)

