CATÀLEG BALEAR D’ESPÈCIES AMENAÇADES I D’ESPECIAL PROTECCIÓ

(Decret 75/2005)
Rhamnus ludovici-salvatoris

Chodat

Perill d’extinció (població de l’illa de Menorca)
Nom vulgar

Situació legal

Catàleg Nacional
d’Espècies Amenaçades.
Categoria

Català: llampúdol bord.
Castellà:

- Directiva Hàbitat: no
- Conveni de Berna: no
- CITES: no
- Altres: no
Categoria: no

L l i b res Vermel l s

Mundial: no
Estatal (2004): no
Balear (2001): LC (risc feble)per a Balears). Per a l’illa de
Menorca considera que podria haver estat extingida de la única
localitat coneguda, la qual cosa s’ha revelat inexacta.

Àrea de distribució.
Extensió i evolució

-

Mida de la població.
Efectius i evolució

La població menorquina, actualment compta amb menys de
10 individus, en una parcel·la d’uns 10.000 m2, en venda per
a urbanitzar. Des de la seva primera citació, el nombre
d’efectius i localització sempre ha sigut molt reduïda. La
referència més abundosa parla de un centenar d’individus dels
quals no se n’ha retrobat cap, desapareguts als anys 80.

Biologia reproductiva

Balears: Endemisme gimnèsic
(Mallorca, Menorca i
Cabrera). Les poblacions de Mallorca i Cabrera no poden
considerar-se amenaçades.

Floració des de març fins a maig. Planta diòica.

Informació genètica

No hi ha informació sobre la genètica de la població
menorquina.

Descripció de l’hàbitat

Alzinars, replans, garrigues seques i assolellades vessants i
comellars. A Menorca a una sola localitat prop dels arenals de
Tirant.
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Factors d’amenaça

Mesures de conservació
(in situ i ex situ)

Sobre l’espècie: escàs nombre d’individus. Espècie diòica.
Competència interespecífica. La bibliografia ressenya la
possible hibridació amb R. alaternus, tot i que no ha pogut
ésser confirmada
Sobre l’hàbitat: alteració, fragmentació i desaparició de l’hàbitat
per urbanització
A la resta d’illes no pareix haver-hi amenaces apreciables que
posin en perill la seva conservació.

-

Existents:
Recollida de llavors i cultiu de planta realitzada pel CIMe.
Proposades:
Mus (1993), ja proposa la catalogació de la població
menorquina en la categoria de sensible a l’alteració del seu
hàbitat
Redacció i aplicació del pla.
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