PLANTES TÍPIQUES DE LES PLATGES
CASCALL MARÍ (Glaucium flavum):

Nom comú català : Carxofera de prat, Cascall banyut, Cascall marí, Ciuró bord,
Rosella marina, Trepó marí.
Nom comú castellà : Amapola marina.
Distribució per províncies : Barcelona, Girona, Tarragona, València, Castelló, Alacant.
Distribució per illes : Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera.
Distribució general (Fitogeografia) : Holoàrtica.
Categoria IUCN : Poc preocupant.
Època de floració : Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre,
Octubre, Novembre, Desembre.
Formes vitals : Hemicriptòfit.
Hàbitats : Platges, dunes i zones arenoses.
Característiques : Herba que viu a sòls arenosos, generalment a llocs alterats de les
platges. Té unes fulles de color verd glauc amb molts lòbuls i amb una consistència una
mica carnosa. Quan està florida és molt fàcil de reconèixer perquè fa unes grans flors
grogues de quatre pètals, amb molts estams amb les anteres grogues. El fruit és una
càpsula amb forma de banya, però molt allargada, fins a 30 cm. Floreix durant la
primavera. S’usa per les seues propietats medicinals.
FENOLL MARÍ (Crithmum maritimum):
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Nom comú català : Fonoll marí.
Nom comú castellà : Hinojo marino.
Distribució per províncies : Alacant, Barcelona, Castelló, Girona, Illes Balears,
Tarragona, València.
Distribució per illes : Cabrera, Dragonera, Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca.
Distribució general (Fitogeografia) : Pluriregional
Època de floració : Gener, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre,
Desembre.
Formes vitals : Camèfit.
Hàbitat : Tot el litoral.
Usos i propietats : Aromàtica. Comestible o usos alimentaris.
Plantes Legalment Protegides : Catàleg Balear.
Categoria IUCN : Poc preocupant
Característiques : Planta que viu a les zones litorals ben a prop de la mar. És llenyosa
amb fulles dividides, en segments lanceolats, són suculentes, d’un verd glauc. Tota la
planta té un aroma ben característic. Les flors són d’un color groc-verdós i formen
umbel·les amb llargs peduncles.
RAVE DE MAR (Cakile maritima):

Nom comú català : Rave de mar, Ravenissa de mar.
Nom comú castellà : Oruga marítima, Rucamar.
Distribució per províncies : Alacant, Barcelona, Castelló, Girona, Illes Balears,
Tarragona, València.
Distribució per illes : Cabrera, Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca.
Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània.
Època de floració : Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre,
Octubre, Novembre, Desembre.
Formes vitals : Teròfit.
Hàbitats : Platges i dunes, sòls arenosos. Arenals marítims i platges pedregoses.
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Categoria IUCN : Poc preocupant.
Característiques : Herba de les platges i sòls arenosos, colonitza espais una mica
degradats. La reconeixerem per les seves flors violàcies, fruits que recorden vagament a
una punta de fletxa i per les fulles lluents, carnoses i dividides.
VIOLER MARÍ (Matthiola sinuata)

Nom comú català : Violer de mar, Violer de platja, Violer marí.
Nom comú castellà : Alhelí marítimo.
Distribució per províncies : Barcelona, Castelló, Girona, Illes Balears, Tarragona.
Distribució per illes : Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca.
Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània
Època de floració : Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre.
Formes vitals : Hemicriptòfit.
Hàbitat : Platges i sistemes dunars.
Categoria IUCN : Poc preocupant
Característiques : Planta de fàcil identificació per: el color verd cendra de tota la planta,
les flors amb quatre pètals amb disposició de creu i de color violeta rosat, els fruits
allargats i comprimits, i les fulles molt dividides amb el contorn un poc ondulat.
CORRETJOLA MARINA (Poligonum maritimum)
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Nom comú català : Cent nussos de la mar, Estiravelles, Passacamins marí.
Nom comú castellà : Centinodia marítima, Corregüela marina.
Distribució per províncies : Alacant, Barcelona, Castelló, Girona, Illes Balears,
Tarragona, València.
Distribució per illes : Cabrera, Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca.
Distribució general (Fitogeografia) : Pluriregional
Època de floració : Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre,
Desembre.
Formes vitals : Camèfit.
Hàbitat : Sistemes dunars.
Categoria IUCN : Poc preocupant.
Característiques : Planta perenne de tiges postrades (fins 80 cm) i ramificada des de la
base, pròpia dels sòls arenosos. Les tiges no tenen fulles a la part bassal i són densament
folioses cap a l’àpex. Les fulles són alternes, el•líptiques, carnoses, revolutes i d’un
color verd cendra que caracteritza a l’espècie. Les flors són axil•lars i poc vistoses.
L’òcrea (beina tubular a la base del pecíol) és transparent a la part superior i
profundament dividida (laciniada).
MELGÓ LITORAL (Medicago littoralis)

Nom comú català : Melgó litoral.
Nom comú castellà : Mielga, Carretón.
Distribució per províncies : Alacant, Barcelona, Castelló, Girona, Illes Balears,
Tarragona, València.
Distribució per illes : Cabrera, Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca.
Distribució general (Fitogeografia) : Mediterrània
Època de floració : Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol.
Formes vitals : Teròfit.
Hàbitat : Arenals marítims i prats terofítics a prop del litoral. Camps y vores de
camins.
Categoria IUCN : Poc preocupant
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Característiques : Petita herba anual, que es ramifica des de la base i té les
branques postrades en terra. Com tots els Medicago té les fulles trifoliades. Les
flors són grogues i es troben a sobre d'un peduncle tan llarg o més que la fulla
corresponent. El fruit té forma d'hèlix amb espinetes més o menys erectes. És
molt semblant a Medicago truncatula , el reconeixerem pels peduncles florals
llargs, i pel fruit amb espines més o menys erectes. Viu als erms, i també a zones
litorals. Floreix des de l'hivern fins al final de la primavera.
BARRELLA PUNXOSA (Salsola kali):

Nom comú català : Barrella punxosa, Capitana, Espinadella.
Nom comú castellà : Barrilla pinchosa, Espinardo, Hierba del jabón.
Distribució per províncies : Alacant, Barcelona, Castelló, Girona, Illes Balears, Lleida,
Tarragona, València.
Distribució per illes : Cabrera, Mallorca, Menorca.
Distribució general (Fitogeografia) : Europa, Àsia, Nord d’Àfrica, América.
Época de floració : Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre.
Formes vitals : Teròfit.
Hàbitat : Camps arenosos del litoral, comunitats ruderals costaneres, en zones molt
càlides (no suporta l’ombra).
Categoria IUCN : Poc preocupant
Característiques : Herba amb aspecte de mata espinosa. Les fulles són rígides,
suculentes, i acaben en una espineta apical. Tota la planta és de color verd, però es torna
rotja abans de morir. Sovint es troben els restes secs a la platja. Flors gens vistoses de 5
a 9 mm amb 5 pètals xicotets i estrets. La subsp. ruthenica es diferencia de la subsp. kali
perquè no te o té molt pocs pèls. Tamany màxim: 40 cm.
La barrella punxosa és una planta nitrófila. És a dir: necessita de matèria orgànica per a
sobreviure. Als llocs on les algues són retirades després dels temporals, aquesta espècie
està en regressió.
La Salsola kali és de de fecundació anemòfila (pel vent). Cada planta pot produir fins a un
milió de llavors. Aquestes mesuren uns 2 mm.
Més informació:
- Herbari virtual del Mediterrani Occidental: http://herbarivirtual.uib.es
- Flora vascular: www.floravascular.com
- Flora Catalana: www.floracatalana.net
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