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Planta endèmica a una única població restringida a l’illa de ses Margalides al nord Eivissa
La població és estable amb un número aprox. de 950 d’individus, la majoria plantes
adultes i potencialment reproductores
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Actuacions de translocació de la lletrera
a l’illa Murada al nord d’Eivissa

Illa Murada

Les principals amenaces d’aquesta Euphorbiaceae són:
1- Nitrificació i degradació de l’hàbitat per efecte de les gavines
2- Afectació física negativa de les gavines sobre els individus: trencament de branques,
influència negativa damunt la floració i fructificació, etc.
3- Competència amb altres espècies vegetals per l’espai i els recursos naturals
4- Zona molt influenciada per les tempestes i l’onatge
5- Població única, reduïda i aïllada
Actuacions realitzades pel Servei de Protecció d’espècies a l’illa de ses Margalides:
1- Treballs de seguiment el 2004 i 2005 per conèixer l’estat de conservació
2- Recol·lecció de llavors i d’esqueixos
3- S’han establert una sèrie de parcel·les de control i seguiment per a valorar la
incidència de la colònia de gavines sobre aquesta espècie

De la primera plantació
experimental al 2005 han
sobreviscut cinc individus
que han aconseguit fruitar. El 2007 s’ha realitzat
una segona introducció, s’han plantat 60
individus procedents d’esqueixos i s’han
sembrat 250 llavors.
Tot el material utilitzat
a les reintroduccions
prové de la població
original
de
Ses
Margalides, recollit al
2006.

Resultats de la reintroducció realitzada a l’Illa Murada a finals de 2007
- Supervivència del 91% de les plantes introduïdes

- 21% de les plantes en flor
- 19% (n=47) de les llavors germinades

Propostes d’Actuacions futures a Ses Margalides
- Continuació amb el seguiment de l’evolució demogràfica de ses
Margalides
- Detecció i control de l’arribada de plantes competidores
- Reforçament de la població creada mitjançant sembra o
plantació
- Identificació d’eventuals fitòfags, pol·linitzadors i dispersors de
l’espècie in situ
- Estudi de la biologia de la reproducció i seguiment de plàntules
- Anàlisis de la diversitat genètica de l’espècie a Ses Margalides
- Creació d’un banc de germoplasma específic
- Anàlisi de la diversitat genètica
Propostes d’Actuacions futures a s’Illa Murada
- Seguiment de les plantes introduïdes
- Control de les noves germinacions
- Plantejar, si escau, el reforçament de la població creada

L’any 2008 es redactarà el Pla de Recuperació de l’Euphorbia margalidiana, que
coordinarà totes les actuacions envers la millora de la situació de la planta

