RESERVA NATURAL DE LES
IllES COLUMBRETES

FLORA

Alfals arbori, Medicago arborea L. subsp citrina (Font Quer)
Descripció
Arbust de fins a 2 m. amb tija ramificada.
Floració de març a maig.
4 a 8 flors groc llima en ram.
Fruit, llegum enrotllat en hèlice.

Hàbitat y distribució
Endemisme de Columbretes i Balears
(Cabrera i Illes Pitiüses).Creix en
pendents rocosos, sobre sòls
volcànics o calcaris, ambients salins i
nitrificats amb guano d'ocells marins

Curiositats
Utilitzada antany com a farratge per a animals i per a
encendre el foc en les llars.
Eliminada per l'acció de l'home en Illa Grossa, va ser
reintroduïda en 1988 procedent dels illots de Ferrera i i
Foradada.
Pateix periòdicament atacs de la cotxinilla Icerya
purchasi, que poden produir la mort d'exemplars vells.

Malva arbórea, Lavatera arborea
Descripció
Planta llenyosa.
Floració d'abril a agost.
Flors de 4 - 12 cm amb 5 pètals rosats.

Hàbitat y distribució
Apareix del litoral mediterrani a les
costes irlandeses; en la Península,
lligada principalment a les províncies
costaneres.Creix en penya-segats
litorals, talussos i penyes nitrificades
per efecte del guano de colònies
d'ocells marins.

Curiositats
Tolera l'aigua de mar i excreta la sal a través de les
glàndules de les seues fulles.
Les fulles s'utilitzen per a tractar processos inflamatoris,
ja siga mitjançant infusions o cataplasmes.
Els farers també les usaven com a cataplasma en
cremades durant el seu treball.
Forratge per als animals.

Ravanell, Caps blancs, Lobularia maritima spp. Columbretensis
Descripció
Tija robusta, erecte i molt ramificat entre 10 30 cm d'altura.
Nombroses i diminutes flors blanques que
cobreixen tota la planta.
Floreix de març a maig.

Hàbitat y distribució
Circummediterrània i macaronèsica.
Creix sobre sòls volcànics arenosos i
salins, nitrificats per efecte del guano.
Tàxon de recent descripció de les
Columbretes, d'on es considera
endèmic.
Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge

Curiositats
Nicholas Culpeper (1616-1654), botànic anglés,
utilitzava el ravanell per a tractar càlculs renals. En
Columbretes va plantar un exemplar que s'estava
morint en el seu vaixell.
En 1762 un altre botànic va reparar en què l'espècie
havia mutat per a adaptar-se al clima i actualment
trobem totes dues espècies a l'illa.
Les llavors, de sabor picant, s'empraven per a tractar
escorbut, malalties venèries i urinàries.

Safanòria marina, Daucus gingidium spp. Commutatus
Descripció
Entre 10 i 40 cm d'altura.
Floració d'abril a novembre.
L'arrel és una carlota més xicoteta a la qual
estem habituats a consumir.

Hàbitat y distribució
Mediterrani central.
Predomina en les costes litorals
rocoses. Molt abundant en camins i
camps de cultius.
Presenta poblacions originals en
Ferrera, Foradada i Llop.
Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge

Curiositats
iL'arrel s'usa contra inflamacions de l'estómac i pot
emprar-se en locions antiarrugues.
Els fruits poden resultar abortius.
Les sargantanes de les Columbretes grimpen per les
tiges per a caçar les mosques que voletegen sobre les
flors.

Orzaga, Atriplex halimus
Descripció
Arbust perenne de 2-3 m d'altura.
Fulles blanquinoses i arrugades.
Floreix de maig a novembre

Hàbitat y distribució
Regió mediterrània i S d'Àfrica.
Zones costaneres de la regió mediterrània
peninsular, vall de l'Ebre, la Manxa i les
Balears.
Les seues preferències són les altes
radiacions solars i els sòls arenosos.
.

Curiositats
Arbust molt utilitzat en jardineria de flors poc vistoses.
Té una gran capacitat d'adaptació a climes molt àrids,
sòls salins i marginals.
També aguanta l'exposició continuada al vent, així
mateix també és resistent a les gelades de fins a -10 °C

Esparraguera de menjar, Asparagus horridus
Descripció
Arbust de 60 cm d'altura.
Es tracta d'una mata de color gris verdós coberta
per unes dures espines.
Floració de juliol a novembre.

Hàbitat y distribució
Nativa del mediterrani occidental.
Creix en camps de cultius, marges de
camins i en hàbitats degradats.

Curiositats
D'aquesta esparraguera es recullen els millors espàrrecs
silvestres, els fruits dels quals són tòxics.
Tradicionalment s'ha emprat com a diürètic, aperitiu,
laxant, depuratiu i per a rebaixar la tensió arterial.

Salat, Sosa fina, Suaeda vera
Descripció
Arbust molt ramificat de fulles carnoses.
De 10 a 60 cm d'alt.
Floració de març a octubre.

Hàbitat y distribució
Originària d'Europa Occidental i Nord
d'Àfrica.
Viu en marenys, zones salobres i en costes
rocoses.
És un arbust freqüent en sòls salins, tant en
zones humides com en el litoral.

Curiositats
S'ha emprat per a obtindre una sosa molt benvolguda,
les cendres s'han utilitzat per a bugades i en la fabricació
de sabó dur.
La planta també s'ha utilitzat com a ornamental per a
formar tanques en llocs de certa aridesa

Espí blanc, cambronera, Lycium intricatum
Descripció
Planta arbustiva fins a 2 m.
Tronc fort i espinós.
Fulles carnoses, de color verd clar.
Floració d'abril a octubre de color violeta pàl·lid
Fruits amb forma de baia ataronjats o vermellosos.

Hàbitat y distribució
Planta mediterrani macaronèsica.
Del sud d'Europa i nord d'Àfrica fins a illes
Canàries.
Viu en zones de matoll, sobre sòls
pedregosos o arenosos.

Curiositats
Del llatí «Intrincatum» per l'intricat del seu brancatge en
la seua maduresa.
La tisana de fulles i brots són usades per al tractament
de les vies respiratòries i com a diürètic.

Bufera, oroval, Whitania frutescens
Descripció
Arbust que pot arribar als 3 m d'altura, si bé
normalment sol aconseguir un metre i mig.
Floreix de maig a juny i perd les fulles en arribar
l'estiu.
Les baies són verdoses.

Hàbitat y distribució
Nord de Àfrica, Balears i sud de la
península Ibèrica.Creix en ribassos,
marges, terrenys erms i zones àrides.

Curiositats
La vistosa eruga de l'esfinx calavera, Acherontia
atropos, s'alimenta del oroval.
La papallona desperta supersticions de mort en
aquelles cases on es troba.

