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• La mediterrània, un punt calent de biodiversitat.
• Les Balears: Gimnèssies i Pitiüses.
• Àrea baleàrica, ibero-magribina i tirrènica.

• Descripció d’endemisme.

• Causes dels endemismes.
• Els endemismes a les Balears. Particularitats.

• Legislació. Plans de conservació i recuperació.
• Distribució i localització descrita.

• Amenaces i Fortaleses.

• Fotografies d’espècies endèmiques

Thymelaea velutina (Pourr. Ex Camb.) Endl.



La mediterrània: unes 25.000 espècies vegetals, de les quals més de 13.000 són endemismes



Illes Balears.

Flora autòctona: 1.729 tàxons.

- 52% són elements mediterranis, 

- 5,5% són eurosiberians (Còrsega en té un 40%)

- 42,5% són pluriregionals.

173 tàxons (un 10%) són endemismes, dels quals 43 pertanyen al gènere Limonium

Un mínim de 7 espècies endèmiques s’han diversificat, creant noves subespècies i varietats.



Endemismes baleàrics: Gimnèsies i Pitiüses. El grup més extens.

Actualment amb uns 101 tàxons (sense Limonium).



Endemismes ibero-magribins: meitat oriental de la Península Ibèrica, nord d’Àfrica i Balears. 

Actualment amb 21 tàxons (sense Limonium).



Endemismes tirrènics: Gimnèssies, Pitiüses, Ières, Còrsega, Sardenya, illes Toscanes i alguns 
illots propers a Sicília.

Actualment amb 17 tàxons (sense Limonium).



Descripció d’endemisme i classificació.



• Endemisme: Espècie, o tàxon*, amb una petita àrea de distribució geogràfica, entesa com a 
originària d’un lloc concret.

• * Tàxon: Agrupació d'organismes, amb nom o sense.



Causes dels endemismes.

Els endemismes a les Balears. Particularitats.



• Causes de l’endemisme: 

• Aïllament geogràfic: (a)

• Aïllament ecològic: canvis d’hàbitat (b)

• Aïllament reproductiu. Lligat als dos anteriors o per especiació 
brusca (aparició de poliploides estabilitzats) (c)
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Aïllament geogràfic: illes, muntanyes...

Aïllament ecològic: canvis d’hàbitat

Aïllament reproductiu:
aparició d’un parell doble de cromosomes



Oligocè (36 milions d’anys)



Oligocè (36 milions d’anys): separació de part del litoral del sud d’Europa cap a les restes del 

mar de Thetis, creant dues penínsules amb un moviment “d’obrir portes”



Posterior col·lapse de plaques europea i africana. Tancament i creació d’un mar interior.
Elevada evaporació i creació de la crosta salina



5,3 milions d’anys: ruptura de Gibraltar i emplenat de tota la conca en 2 anys, amb càlculs 
de fins a 10 m diaris de pujada del nivell d’aigua. 



5,3 milions d’anys. Aïllament dels territoris insulars actuals, amb una forta pressió per part 
d’herbívors.

Evolució (o selecció) a defenses com les pues, la toxicitat o especialitzar-se a viure en ambients
difícils



Helichrysum ambiguum (Pers.) C. Presl.

Launaea cervicornis (Boiss) F. Q. et Rothm.

Myotragus balearicus Bate

Pues

Ambients rupícoles



Teucrium asiaticum L.Pastinaca lucida L.

Forta toxicitat, mal sabor, causticitat...



62% presents sols a Mallorca

81% muntanya i costa

81% rars o raríssims
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Legislació. Plans de conservació i recuperació.
Distribució i localització descrita.



Legislació. Plans de conservació i recuperació d’espècies. 

-Llei per a la Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental (LECO) és la norma que pretén regular la declaració, 
protecció, conservació, restauració i gestió dels Espais de Rellevància Ambiental, que inclouen els Espais Naturals 
Protegits i les àrees naturals que formen la Xarxa ecològica Europea "Natura 2000". 

-Llei del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (Llei 42/2007) que deroga la Llei estatal 4/89 relativa a la 
Conservació dels Espais Naturals Protegits i de la Fauna i Flora Silvestre, determina la protecció i conservació de 
les plantes catalogades.

-Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades (Real Decreto 439/1990) 

-Catàleg Balear d'Espècies Protegides i d'Especial Interès (Decret 75/2005).

Pla de Recuperació de les Saladines (Limonium spp) del Prat de Magalluf (2007)
Pla de Recuperació de Vicia bifoliolata (2007)
Pla de Recuperació de Thymus herba-barona subsp. bivalens (2007)
Pla de Recuperació de Apium bermejoi (2007)
Pla de Recuperació de Limonium barceloi (2007)
Pla de Recuperació de Limonium magallufianum (2007)
Pla de Conservació de la Flora del Puig Major (2007) 
Pla de Recuperació de Euphorbia margalidiana (2008)
Pla de conservació de Femeniasia balearica (2012)



Distribució poc coneguda:

• Inconvenients: el desconeixement públic i la poca rendibilitat 
que això suposa.

• Avantatges: la protecció silenciosa envers les accions 
incontrolades.

Informació de localitzacions:

• Mapes i fitxes del Bioatles (Servei de Protecció d’Espècies, 
Govern de les Illes Balears) 
• Fitxes de l’herbari UIB.
• Llibre Flora endèmica de les Balears
• Projecte web Biodiversidad Virtual

Erodium reichardii (Murray) DC.



Paeonia cambessedessii, distribució a quadrícules 5x5 kms

Informació en general:

CAIB, Bioatles. bioatles.caib.es



Micromeria microphylla, distribució a quadrícules 5x5 kms i descripció

Informació en general:

CIM, Flora Endèmica de les Balears, G. Alomar, M. Mus i J.A Rosselló



Amenaces i Fortaleses.

A F



Escassa educació ambiental

Reiteració d’agressions greus 

Pressió d’herbívors incontrolats

A



Urbanització poc respectuosa

en ambients fràgils

A



Introducció d’espècies al·lòctones invasives

A



Canvi climàtic a nivell general

A



A

Aïllament i fragmentació poblacional, amb disminució crítica del número d’exemplars



Alta concentració de tàxons en àrees relictes, de poca extensió, molt susceptibles de sofrir 
alteracions: balmes, punts d'esllavissaments i esbaldrecs... 

A



La gestió tradicional, d’agricultura i ramaderia de baixa intensitat, és perfectament 
compatible amb la majoria d’àrees relictes. 

F



- Bancs de llavors

- Jardineria aplicada i dirigida a la 
conservació

- Educació ambientalF



- Banc de llavors i investigació selectiva

- Vivers forestals

- Educació ambiental

Vivers de Menut F



- Tasques de repoblació, control, seguiment i protecció del Servei de Protecció d’Espècies.

- Treballs i estudis del departament de Biologia, àrea de botànica de, l’UIB 

F



F



Nom comú català : Col borda. 

Distribució per províncies : Illes Balears.

Distribució per illes : Mallorca.

Distribució general (Fitogeografia) : 
Mediterrània (Baleàrica) 

Endèmiques : Illes Balears 

Època de floració : 
Febrer. Març. Abril. Maig. Juny. 

Formes vitals : Camèfit. 

Hàbitat : Fissures i encletxes de penyals 
ombrívols. Roquissars verticals de roques 
calcàries. 

Categoria IUCN : Poc preocupant 

Característiques : Brassica balearica és un endemisme exclusiu de Mallorca. Viu a la Serra de Tramuntana ocupant 
les escletxes de les parets rocoses de la part alta de la muntanya, generalment a llocs ombrívols. Es caracteritza per 
les seves fulles de marges ondulats, lluents i de consistència carnosa que es concentren a la base de la planta. No hi ha 
cap altre planta als penyals amb fulles semblants, és inconfusible. 

Estatus : Endèmica. 

L’Herbari Virtual de les Illes Balears
Un exemple a seguir...

F



Vivers i productors de plantes, així com jardiners professionals i particulars que empren les espècies 

autòctones i endèmiques com els elements vegetals principals a l’hora de dissenyar jardins integrats
en l’entorn. 

Més ecològics i més econòmics, podrien ser una part d’una futura xarxa (pública i privada) de reserva 
i recuperació de flora amenaçada.

F



Es Viver de plantes de Menorca, iniciativa del Gob Menorca
esviver@gobmenorca.com

F

Parc Rubió i Tudurí, creat a 
Maó al 2005

mailto:esviver@gobmenorca.com




Recrear hàbitats per acompanyar, des de l’observació, la successió natural de l’espai que ens envolta.

Menys esforç, més eficàcia, més adaptació. Més aprenentatge, més conservació, més cultura.



Recrear hàbitats per acompanyar, des de l’observació, la successió natural de l’espai que ens envolta.



https://vimeo.com/42842952



Recrear hàbitats per acompanyar, des de l’observació, la successió natural de l’espai que ens envolta.



Safrà bord Croccus cambessedessii

Eixorba-rates negre 
Astragalus balearicus

Llampúdol bord Rhamnus ludovici-salvatoris



Arenària Arenaria grandiflora glabrescens

Estepa blenera Phlomis italica



Siptòrpia Sibthorpia africana Clavell de penyal Dianthus rupicola bocchoriana

Eròdi Erodium reichardii



Viola Viola jaubertiana

Primavera Primula acaulis balearica



Aristolòquia Aristolochia bianorii

Margalideta de mar 
Senecio rodriguezii



Borinot Ophrys balearica
Linaria aurigena pruinosa

Filago petro-ianii



Palònia blanca Helleborus lividus

Didalera Digitalis minor



Palònia Paeonia cambessedessii

Estepa joana Hypericum balearicum



Es comú que el que és obvi passi desapercebut, precisament per obvi.    Jacques Lacan.


