Limonium pseudodyctiocladum (Llorens, 1986)
Nom comú: Saladina de branques entrecreuades
Classe: Magnoliopsida

Ordre: Plumbaginales

Família: Plumbaginaceae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Aquesta saladina perenne mesura entre 15-30 cm d'alçada, essent molt
característica la presència en la inflorescència de nombroses branques estèrils
ramificades diversos cops. Mostra polimorfisme pel que fa al nivell de ploïdia, ja que
s’han fet recomptes cromosòmics que indiquen que hi ha plantes diploides (2n=16) i,
per tant, amb resproducció sexual; i altres triploides (2n=27) amb reproducció
apomíctica. Hi ha diverses causes per explicar aquest polimorfisme (formació de
gamets reduïts, viabilitat pol·línica parcial, autocompatibilitat, apomixi gametofítica)
i, per últim, en el cas de l’única localitat on es troba (Es Carregador, a Capdepera),
no es pot descartar que alguna de les plantes estudiades citològicament no
corresponguin exactament a la mateixa entitat taxonòmica.
És una espècie endèmica que creix en replans i fissures de roques així com a
pedruscalls molt propers al litoral. La seva àrea d'ocupació és molt baixa (al voltant
de 250 m2) i el nombre d'exemplars és de l'ordre de vàries desenes.
Pel que fa a les amenaces, a banda del baix nombre d'efectius, la població ha estat
afectada per temporals, per una alta freqüentació de la zona per part de visitants,
així com per hibridació i competència amb altres espècies de Limonium que es
troben a la zona. Seria molt aconsellable proporcionar a la zona d’Es Carregador
algun tipus de protecció (àrea biològica crítica o micro-reserva) per tal d'afavorir la
continuïtat de la població de L. pseudodyctiocladum i la d'altres espècies del gènere
Limonium endèmiques de la zona en el seu hàbitat natural. L. pseudodyctiocladum
apareix adscrit a la categoria d'En Perill Crític al Llibre Vermell de la Flora Vascular de
les Balears.
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