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Lletrera de
Ses Margalides

Mans a la feina:
Evolució i Gestió
de l’espècie

Des del 2004, la Conselleria de Medi Ambient realitza un seguiment de l’estat de conservació d’aquesta
espècie i de la seva evolució en el medi natural.
Al 2005 se va crear una població artificial d’aquesta lletrera a l’illa Murada, d’hàbitat similar al de ses
Margalides i situat prop d’aquest. D’aquesta primera plantació experimental han sobreviscut quatre exemplars
que han aconseguit fruitar

(Euphorbia margalidiana Kühbier & Lewejohann)

Descripció

La lletrera de ses Margalides és una planta robusta i
arbustiva que en tot el món només es pot trobar a un petit
illot de la costa nord-oest d’Eivissa: l’illot de Ses Margalides.
El nom de lletrera es dóna a totes les plantes del gènere
Euphorbia, per la llet irritant i moltes vegades tòxica que surt
quan trenquem una tija o una fulla.
Les fulles són de color verd cendra amb forma de punta de
llança disposades al llarg de tiges erectes i gruixudes, que a
la part més distal li donen aspecte de plomall. Les flors són
molt poc aparents, de color verd clar que despunten durant
els mesos de primavera oferint als insectes nèctar a canvi del
transport de pol·len entre flors.

Característiques

Aquesta planta creix cobrint pràcticament la totalitat de
l’illot des de la part més alta, enfilant-se pels roquissars

litorals i escletxes de penya-segats sota el constant influx
de la mar, les fortes ventades i les altes temperatures dels
mesos d’estiu. El gruix de la població està constituït per
plantes adultes i potencialment reproductores, amb un
nombre aproximat de 950 exemplars.
La lletrera de ses Margalides forma part del grup d’espècies
prioritàries de la flora Balear pel fet de viure només a un
únic indret molt petit i aïllat, vulnerable a qualsevol factor
negatiu que podria afectar la seva estabilitat o fins i tot
dur-lo cap a la extinció. Aquests esdeveniments negatius són
principalment la influencia de les tempestes, la degradació
de l’hàbitat (contaminació pels excrements de les gavines)
i la competència per l’espai amb altres plantes de ràpid
creixement.
Aquesta fragilitat de l’única població natural d’aquesta
planta fa que estigui catalogada com en Perill d’Extinció al
Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades.

A finals del 2007 es va realitzar una segona plantació de 60 individus procedents d’esqueixos del viver
forestal de Menut i la sembra de 250 llavors. Tot el material utilitzat a les reintroduccions a l’illa Murada prové
de la població original de Ses Margalides.
Al llarg del 2009 es redactarà el Pla de Recuperació per donar continuïtat a totes aquestes actuacions de
conservació per assegurar la supervivència d’aquesta planta eivissenca tan singular, que s’ha conservat fins ara
pel fet d’estar aïllada a un indret tan poc accessible per a l’home.

Protegir i conservar
la nostra natura és
UN ESFORÇ DE TOTS
La protecció de la natura requereix aplicar

administracions, empreses i particulars, per

mesures especials sobre els animals i les

aconseguir la conservació i recuperació de tot

plantes que estan en major perill.

el patrimoni natural propi de les Illes Balears.

A aquesta tasca, promoguda per la Conselleria
de Medi Ambient, s’hi han d’implicar altres

