Linaria aeruginea subsp. pruinosa ((Sennen et Pau) Chater et
Valdés, 1972)
Nom comú: Colometes de muntanya
Classe: Magnoliopsida

Ordre: Scrophulariales

Família: Scrophulariaceae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Es tracta d’una planta perenne i ajaguda, de fulles linears de fins a 20 mm. de
llargada amb els marges revoluts, de color gris glauc, i sèssils. Les seves flors són
molt vistoses, de colors groc, violeta i taronja i amb un esperó prominent; es troben
agrupades en raïms a l’extrem de les tiges. El seu fruit és una petita càpsula amb
llavors alades.
És una planta adaptada a viure en condicions extremes de l’alta muntanya, amb
oscil·lacions tèrmiques importants i un substrat rocós mòbil; precisament el seu
hàbitat òptim són els terrenys pedregosos, fins i tot les rossegueres, a llocs
exposats i secs, en qualsevol orientació, des dels 500 fins als 1.400 m a la serra de
Tramuntana, on viu juntament amb altres espècies endèmiques de la flora insular.
Floreix entre els mesos d’abril i juliol. Hi ha dades que indiquen que les plantes del
gènere Linaria acumulen substàncies tòxiques i, per aquest motiu, no són
consumides pel ramat. Tot i això, actualment es desconeix fins a quin punt aquesta
espècie és afectada o no per la predació de les cabres.
Linaria aeruginea subsp. pruinosa és un tàxon endèmic de Mallorca i està catalogat
en la categoria d’Especial protecció segons el Catàleg Balear d’Espècies
Amenaçades i d’Especial Protecció aprovat per Decret 75/2005, de 8 de juliol. Això
suposa que per motius ecològics, d’interès científic o cultural, o altres de caràcter
socio-econòmic, es troba emparada amb la protecció genèrica derivada del Catàleg,
sense necessitat de què sigui objecte d’un pla específic.
Una bona part dels llocs on habita es troben inclosos en la Xarxa Natura 2000 de
l’illa de Mallorca, a diferents indrets catalogats com a llocs d’importància
comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània prevista a la Decisió de la
Comissió de 19 de juliol de 2006, tots ells a la serra de Tramuntana. L’espècie també
es troba protegida per trobar-se dins el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
Cal destacar que el descens d’excursionistes per rossegueres ha afectat a certes
poblacions de la Serra de Tramuntana.
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