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1240

Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies 
amb Limonium spp. endèmics

Costes rocoses del litoral mediterrani amb comunitats vegetals rupícoles aerohalòfiles, 
en les quals resulten característiques Crithmum maritimum i diverses espècies de Limo-
nium, moltes de les quals són endemismes d’àrea restringida.

Descripció de l’hàbitat (HIC)

Relleus rocosos litorals, en primera línia de 
costa, colonitzats per plantes vasculars adap-
tades a la salinitat que produïxen els temporals, 
les esguitades i els aerosols marins. Resulten 
indicadores de l’hàbitat el fenoll marí (Crith-
mum maritimum), la safanòria marina (Daucus 
gingidium) i diverses espècies d’ensopegueres 
(Limonium spp.), generalment endemismes de 
distribució restringida que aporten una àmplia 
variabilitat biogeogràfica a estes comunitats, 
que s’inclouen fitosociològicament en l’orde 
Crithmo-Limonietalia.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Este hàbitat presenta bones extensions al litoral 
septentrional de Castelló i en la pràctica tota-
litat del litoral alacantí. Apareix puntualment a 
la província de València, a l’entorn del Cap de 
Cullera, i a les Illes Columbretes, localitzades 56 
quilòmetres a l’est del litoral central de Castelló.

Interpretació de l’hàbitat

Les espècies indicadores, que habitualment solen anar acompanyades per altres no estric-
tament litorals, són les que identifiquen l’hàbitat, encara que la seua presència o cobertura 
puga ser minoritària. De fet, este tipus de vegetació sol presentar una estructura prou oberta 
i una cobertura escassa. Penya-segats o costes rocoses sense vegetació vascular o amb 
tipus de vegetació que no incloguen les espècies diagnòstiques indicades no corresponen 
a este hàbitat.

Tipus LPEHT relacionats

18.22 Comunitats de penya-segats del mar de Tetis.
18.221 Comunitats de penya-segats de l’oest del mar de Tetis (litoral mediterrani, sud-

oest ibèric, Ceuta i Melilla).
18.2212 Comunitats de penya-segats del litoral mediterrani gal·loibèric.

18.22124 Penya-segats rocosos septentrionals castellonencs, amb Limonium girar-
dianum.

18.22125 Penya-segats i roques volcàniques de les Illes Columbretes, amb Daucus 
gingidium ssp. commutatus i Sonchus tenerrimus ssp. dianae.

18.22126 Penya-segats rocosos del litoral central valencià, amb Limonium dufourii.
18.22127 Penya-segats rocosos del litoral diànic, amb Limonium rigualii.
18.22128 Penya-segats del litoral alacantí central i meridional, amb Limonium par-

vibracteatum.

J. X. SolerXàbia (Alacant)
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Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
B3.33 Tethyan sea-cliff communities.

B3.331 Western Tethyan sea-cliff communities.
B3.3312.ES Comunitats de penya-segats del litoral mediterrani gal·loibèric.

B3.33124.ES Penya-segats rocosos septentrionals castellonencs, amb Limonium 
girardianum.

B3.33125.ES Penya-segats i roques volcàniques de les Illes Columbretes, amb Dau-
cus gingidium ssp. commutatus i Sonchus tenerrimus ssp. dianae.

B3.33126.ES Penya-segats rocosos del litoral central valencià, amb Limonium du-
fourii.

B3.33127.ES Penya-segats rocosos del litoral diànic, amb Limonium rigualii.
B3.33128.ES Penya-segats del litoral alacantí central i meridional, amb Limonium 

parvibracteatum.

PAL. CLASS.
18.22 Tethyan sea-cliff communities.

18.221 Western Tethyan sea-cliff communities.
18.2212 Gallo-Iberian sea-cliff communities.

18.22124.ES Penya-segats rocosos septentrionals castellonencs, amb Limonium 
girardianum.

18.22125.ES Penya-segats i roques volcàniques de les Illes Columbretes, amb Dau-
cus gingidium ssp. commutatus y Sonchus tenerrimus ssp. dianae.

18.22126.ES Penya-segats rocosos del litoral central valencià, amb Limonium du-
fourii.

18.22127.ES Penya-segats rocosos del litoral diànic, amb Limonium rigualii.
18.22128.ES Penya-segats del litoral alacantí central i meridional, amb Limonium 

parvibracteatum.

J. X. SolerXàbia (Alacant)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Penya-segats baixos, pobres en espècies, caracteritzats per la presència de Limonium gi-
rardianum i L. virgatum, acompanyats ocasionalment per l’endemisme local L. perplexum 
a l’entorn de Torre de la Badum (Peníscola). Els seus relleus relativament suaus faciliten 
la colonització per espècies de la màquia i pels matolls serials de la vegetació continental 
adjacent, per la qual cosa resulta freqüent la presència de margallons (Chamaerops humilis) 
o llentiscles (Pistacia lentiscus), entre altres espècies.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Estos penya-segats han sigut menys afectats per les infraestructures turístiques que la resta 
de formacions del litoral valencià. No obstant això, els relleus suaus faciliten la freqüentació 
de banyistes o pescadors, per la qual cosa les plantes característiques poden patir danys per 
trepitjament. També este perfil baix exposa més les comunitats vegetals que el colonitzen a 
l’efecte dels temporals.

El Parc Natural de la Serra d’Irta inclou una bona representació d’este hàbitat junt amb 
algunes de les poblacions de les espècies més valuoses, com ara Limonium perplexum. 
També la xarxa de microreserves de flora manté una bona representació d’este hàbitat, com 
són els casos de: MRF “Torreta Colomera”, “Torre de la Badum” i “Cala Argilaga”, totes al 
nord de Castelló.

Unitats fitosociològiques relacionades

19.1.6. Crithmo-Limonietum girardiani Costa 1982.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es distribuïxen per la meitat septentrional del 
litoral castellonenc, a les comarques de la Plana 
Alta i el Baix Maestrat.

  18.22124 Penya-segats rocosos septentrionals castellonencs,
amb  Limonium girardianum

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Crithmum maritimum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Limonium girardianum

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Limonium virgatum

Subprovíncia VALENCIANA Limonium perplexum

Sector Valenciano-Tarraconense Sporobolus pungens

C. FabregatLa Renegada, Orpesa (Castellón)



1. 4C. FabregatLa Renegada, Orpesa (Castellón)



1. 5

Caracterització fisionòmica i ecològica

Roques volcàniques del litoral de les Illes Columbretes, colonitzades per comunitats vege-
tals caracteritzades per la safanòria marina (Daucus gingidium ssp. commutatus) i el lletsó 
marí (Sonchus tenerrimus ssp. dianae). El fenoll marí (Crithmum maritimum) resulta en 
general escàs, encara que està ben representat en els illots Mascarat i Llop. No forma part 
d’esta comunitat cap espècie del gènere Limonium.

Estat de conservació, amenaces i gestió

L’estat de conservació d’este hàbitat pot considerar-se bo en les illes Ferrera, Foradada i 
Llop, però apareix escàs i empobrit florísticament a l’Illa Grossa, on ha sigut afectat per 
l’ocupació humana.

En l’actualitat, la protecció de l’arxipèlag com a reserva natural ha afavorit la seua conser-
vació, però els forts temporals que ocasionalment impacten contra les seues costes poden 
produir efectes negatius sobre les espècies més sensibles. També la xarxa de microreserves 
de flora ha col·laborat a la conservació d’este hàbitat: MRF “Illa Ferrera” i “Illa Foradada”.

Unitats fitosociològiques relacionades

19.1.8. Dauco commutati-Sonchetum dianii O. Bolòs, Folch & Vigo in O. Bolòs 1989.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es restringix exclusivament a l’arxipèlag de les 
Illes Columbretes.

  18.22125 Penya-segats i roques volcàniques de les Illes Columbre-
tes, amb Daucus gingidium ssp. commutatus i 
Sonchus tenerrimus ssp. dianae

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Daucus gingidium ssp. commutatus

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Sonchus tenerrimus ssp. dianae

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Crithmum maritimum

Subprovíncia VALENCIANA Beta maritima

Sector Valenciano-Tarraconense Reseda hookeri

Mesembryanthemum nodiflorum

C. FabregatLa Ferrera, Illes Columbretes (Castelló)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Penya-segats rocosos en general baixos i de pendents no molt acusats, caracteritzats per la 
presència de l’endemisme valencià Limonium dufourii, acompanyat sovint per L. virgatum, 
junt amb altres espècies característiques com ara el fenoll marí (Crithmum maritimum), la 
salsona (Inula crithmoides), el donzell marí (Artemisia caerulescens) o el plantatge marí  
(Plantago crassifolia).

Estat de conservació, amenaces i gestió

El desenvolupament urbanístic del litoral de Cullera ha suposat una seriosa amenaça per a 
este hàbitat, que alberga una reduïda població de l’endemisme L. dufourii. En l’actualitat, 
esta població està inclosa en la MRF “Cap de Cullera”, que resulta fonamental per a la con-
servació d’este hàbitat. 

L’excés de freqüentació i la presència d’espècies al·lòctones invasores escapades de jardins 
particulars suposen les principals afectacions sobre l’hàbitat.

Unitats fitosociològiques relacionades

19.1.4. Crithmo-Limonietum dufourii Costa 1982.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es restringix en l’actualitat a l’entorn del Cap de 
Cullera, a la província de València. Es trobava 
present també al Cap d’Orpesa (Castelló), però 
la urbanització d’esta zona i la construcció del 
port esportiu en van provocar la desaparició.

  18.22126 Penya-segats rocosos del litoral central valencià,
amb Limonium dufourii

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Crithmum maritimum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Limonium dufourii

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Limonium virgatum

Subprovíncia VALENCIANA Inula crithmoides

Sector Setabenc Plantago crassifolia

Artemisia caerulescens

J. FabadoCullera (València)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Penya-segats generalment alts, amb forts pendents molt exposats als vents marins ca-
rregats de sal, colonitzats per espècies molt adaptades a estes dures condicions de vent, 
abrasió marina i aigua amb alta concentració de sals. Estes comunitats, molt laxes i pobres 
en espècies, inclouen dos endemismes d’àrea molt restringida, Limonium rigualii i L. sco-
pulorum, que caracteritzen este hàbitat. En els Muntanyars de Xàbia estos penya-segats 
s’enriquixen amb L. interjectum, un altre endemisme exclusiu d’este entorn.

Estat de conservació, amenaces i gestió

L’intens desenvolupament turístic del litoral de la Marina Alta ha generat notables afec-
tacions a este hàbitat i les seues espècies característiques. En uns casos, a causa de 
l’ocupació directa de l’hàbitat per edificacions o passejos marítims, i en altres, per excés de 
freqüentació, es constata una regressió de les espècies indicadores. La presència d’espècies 
al·lòctones escapades de jardins particulars contribuïx també a la degradació de l’hàbitat, i 
és en l’actualitat l’amenaça més greu sobre estes comunitats.

Estos penya-segats es mantenen ben conservats en llocs de difícil accés. A més, es duen a 
terme treballs de conservació sobre l’hàbitat, i en la Cala de la Granadella hi ha una microre-
serva de flora, la MRF “Cova del Llop Marí”, on es realitza el seguiment de l’evolució de les 
poblacions d’espècies característiques.

En la xarxa de microreserves estan presents també a: “Les Rotes (A, B i C)”, “Cap de Sant 
Antoni”, “Illot de la Mona”, “Platja del Portitxol”, “Cap de la Nau” i “Cala del Portitxolet”.

En la xarxa Natura 2000 està ben representat en els LIC El Montgó i als penya-segats de la 
Marina.

Unitats fitosociològiques relacionades

s.c.  Crithmo-Limonietum rigualii M.B. Cres-
po, De la Torre & M. Costa 2003.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es restringix a les costes de la Marina Alta, 
des de les Rotes, a Dénia, al Portet de Moraira 
(Teulada).

  18.22127 Penya-segats rocosos del litoral diànic,
amb Limonium rigualii

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Crithmum maritimum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Limonium rigualii

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Limonium scopulorum

Subprovíncia VALENCIANA Daucus gingidium ssp. hispanicus

Sector Setabenc Asteriscus maritimus

Sonchus tenerrimus ssp. dianae

J. X. SolerXàbia (Alacant)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Penya-segats de tipologia diversa, en general alts, constituïts de vegades per materials 
consolidats, rocosos, o més sovint per margues i altres materials blans que es desprenen 
amb facilitat. Florísticament, estan caracteritzats per la presència de Limonium parvibrac-
teatum i L. cossonianum, junt amb altres espècies com ara la sempreviva (Helichrysum 
decumbens) o l’asterisc de marina (Asteriscus maritimus). L’espí blanc (Lycium intri-
catum), arbust espinós propi d’ambients halonitròfils semiàrids, s’incorpora també ben 
sovint a estos penya-segats, especialment en els de naturalesa margosa.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Igual que els penya-segats de la Marina Alta, estes formacions han sigut afectades pel des-
envolupament urbanístic del litoral, amb les conseqüències de pèrdua de superfície, excés 
de freqüentació i degradació per presència d’espècies al·lòctones. 

No obstant això, es mantenen zones ben conservades a causa de la seua dificultat d’accés. 
En el Parc Natural de la Serra Gelada hi ha una bona representació d’este tipus d’hàbitat i 
altres zones, com el Cap Roig (Orihuela), estan protegides amb la figura de microreserva 
de flora.

Unitats fitosociològiques relacionades

19.1.2. Crithmo-Helichrysetum decumbentis Rigual 1972.
19.1.16. Limonio cossoniani-Lycietum intricati Esteve 1973 corr. Alcaraz, P. Sánchez, De la 

Torre, Ríos & J. Alvarez 1991 (subas. limonietosum parvibracteati M.B. Crespo, 
De la Torre & M. Costa 2003).

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenten de forma discontínua per bona 
part del litoral central i meridional de la provín-
cia d’Alacant, amb el seu límit septentrional a 
l’entorn del Penyal d’Ifach, on contacten amb 
les comunitats equivalents dels penya-segats 
diànics.

  18.22128 Penya-segats del litoral alacantí central i meridional, 
amb Limonium parvibracteatum

J. X. SolerTorrevieja (Alacant)

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Crithmum maritimum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Limonium parvibracteatum

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Limonium cossonianum

Subprovíncia VALENCIANA Helichrysum decumbens

Sector Setabenc Asteriscus maritimus

Província MURCIANO-ALMERIENSE Lycium intricatum

Sector Alacantino-Murcià
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Tipus LPEHT relacionats

15.8 Estepes salines mediterrànies (Limonietalia).
15.81 Comunitats de limòniums (Limonium sp. pl.), de sòls salins, molt secs a l’estiu.

15.811 Estepes de limòniums iberotirrèniques.
15.8111 Estepes d’ensopegueres (Limonium spp.) del sud-est ibèric.
15.8112 Estepes d’ensopegueres (Limonium spp.) d’òptim manxec.
15.8114 Estepes d’ensopegueres (Limonium spp.) del litoral mediterrani del nord-est 
ibèric.
15.82 Espartars (estepes amb Lygeum spartum), de sòls salins, molt secs a l’estiu

15.821 Estepes salines ibèriques de Lygeum spartum.
15.8211 Estepes salines de Lygeum spartum del sud-est ibèric.
15.8212 Estepes salines de Lygeum spartum d’òptim manxec.

Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
E6.1 Mediterranean inland salt steppes.

E6.11 Mediterranean Limonium salt steppes.
E6.111 Ibero-Tyrrhenian sea-lavender steppes.

E6.12 Mediterranean Lygeum spartum salt steppes.

PAL. CLASS.
15.8 Mediterranean salt steppes.

15.81 Mediterranean sea-lavender salt steppes.
15.811 Ibero-Tyrrhenian sea-lavender steppes.

15.8111 Southeast Iberian sea-lavender steppes.
15.8112 Manchegan sea-lavender steppes.
15.8114 Western Mediterranean sea-lavender steppes.

15.82 Mediterranean esparto salt steppes.
15.821 Iberian esparto salt steppes.

15.8211 Southeast Iberian esparto salt steppes.
15.8212 Manchegan esparto salt steppes.

Descripció de l’hàbitat (HIC)

Formacions riques en plantes perennes que 
solen colonitzar sòls humits —però general-
ment no inundats— per aigües salines proce-
dents de l’arrossegament superficial de sals 
en dissolució, exposats a una dessecació esti-
val extrema que arriba a provocar la formació 
d’eflorescències salines. Apareixen ben sovint 
associades a complexos salins de conques en-
dorreiques, on ocupen preferentment les parts 
més seques del gradient d’humitat edàfica. 
També poden aparéixer en la banda més seca 
dels marenys i saladars costaners.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenta estés per diversos punts del litoral 
de tota la Comunitat, i en conques salines in-
teriors de les províncies de València i Alacant.

Interpretació de l’hàbitat

A més de les fàcies més característiques, dominades per diverses espècies del gènere Li-
monium, les formacions que s’adscriuen a este hàbitat corresponen sovint a herbassars 
dominats per la gramínia estèpica Lygeum spartum (l’espart bord), especialment en les 
conques salines interiors, encara que també en este cas apareixen, junt amb el mencionat 
espart bord, diverses espècies d’ensopegueres. Estes últimes arriben a ser dominants en 
les formacions litorals, on l’espart bord resulta rar o absent. La presència d’espècies de Li-
monium caracteritza els espartars salins i els diferencia d’altres formacions amb presència 
d’espart bord, sobre sòls no salins, que no corresponen a este hàbitat.

1510 Estepes salines mediterrànies (Limonietalia)*

Herbassars generalment oberts, d’aspecte graminoide o dominat per plantes arroseta-
des, que es desenvolupen sobre sòls salins compactes, secs a l’estiu però amb humitat 
i, fins i tot, inundació estacional, propis de depressions salines interiors i les parts més 
seques dels saladars litorals.



141.C. FabregatLimonium lobetanicumC. FabregatLa Marjal dels Moros, Sagunt (València)
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Herbassars dominats per ensopegueres (Limonium spp.), que formen bandes de vegetació 
ben definides al voltant de llacunes o depressions salines, sobre sòls amb elevada con-
ductivitat. Este tipus de vegetació es pot diferenciar dels prats jonqueres dels marenys 
salins (Juncetalia maritimi) perquè estos creixen sobre sòls amb inundació més regular, 
únicament amb presència ocasional de Limonium narbonense. Al contrari, els herbassars 
de Limonietalia estan dominats per una gran varietat d’espècies endèmiques del gènere 
Limonium i es desenvolupen sobre sòls amb humitat hivernal freqüent, però molt esporà-
dicament inundats.

En els llocs on estos herbassars halòfils han sigut destruïts o en les seues etapes de subs-
titució, apareixen alguns teròfits suculents, com ara Mesembryanthemum crystallinum, M. 
nodiflorum o Aizoon hispanicum.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Les estepes salines han estat sotmeses a prolongats processos d’alteració i degradació. 
Este hàbitat està sovint associat amb les llacunes costaneres, les quals han sigut de ve-

gades transformades per a cultius. A més, el 
drenatge de les zones humides costaneres ha 
alterat el balanç hídric d’estos ecosistemes, i ha 
afavorit l’entrada en estos medis d’halòfits més 
tolerants i ubiqüistes que desplacen les valuo-
ses espècies endèmiques de Limonium. Més 
recentment, moltes estepes salines han sigut 
destruïdes pel desenvolupament urbanístic del 
litoral i les seues infraestructures associades.

Les estepes salines incloses en zones humides 
costaneres han sigut protegides pel govern va-
lencià per mitjà de la declaració de parcs na-
turals i el Catàleg de Zones Humides. A més, 
la xarxa de microreserves de flora també con-
tribuïx de manera eficaç a la protecció de les 
estepes salines, perquè degut a la quantia i di-
versitat d’espècies endèmiques que alberguen, 
la figura protegix nombrosos exemples d’este 
hàbitat: MRF “Marjal dels Moros” (Sagunt, Va-
lència), “El Codo” (Crevillent, Alacant), “Salines 
de Pinet” (Santa Pola, Alacant), “Saladar de Fontcalent” (Alacant, Alacant), “El Fondo”, 
“Bassa Sud” (Elx, Alacant), “Rambla de las Salinas” (Requena, València), entre altres.

Unitats fitosociològiques relacionades

23.5.1. Artemisio gallicae-Limonietum virgatae Br.-Bl. 1933 nom. mut. propos.
23.9.1. Artemisio gallicae-Limonietum angustebracteati Costa & Boira 1981.
23.9.8. Senecioni auriculae-Limonietum furfuracei Rigual 1968 nom. mut. propos.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Estes formacions es presenten en diversos punts del litoral i, de forma més escassa, en 
conques salines interiors de les províncies de València i Alacant.

  15.811 Estepes de limòniums iberotirrèniques4

4 Les espècies de Limonium que apareixen en estes formacions i els àmbits biogeogràfics que ocupen, permeten 
diferenciar diversos subtipus d’este hàbitat, tres dels quals estan presents a la Comunitat Valenciana: 15.8111 Este-
pes d’ensopegueres (Limonium spp.) del sud-est ibèric; 15.8112 Estepes d’ensopegueres (Limonium spp.) d’òptim 
manxec; i 15.8114 Estepes d’ensopegueres (Limonium spp.) del litoral mediterrani del nord-est ibèric.

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Limonium angustebracteatum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Limonium cofrentanum

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Limonium densissimum

Subprovíncia VALENCIANA Limonium dufourii

Sector Valenciano-Tarraconense Limonium furfuraceum

Sector Setabenc Limonium mansanetianum

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Limonium sucronicum

Subprovíncia CASTELLANA Artemisia caerulescens

Sector Manxec Plantago crassifolia

Província MURCIANO-ALMERIENSE

Sector Alacantino-Murcià



1. 16La Marjal dels Moros, Sagunt (València) C. Fabregat



1. 17

Caracterització fisionòmica i ecològica

Herbassars alts i generalment oberts, d’aspecte graminoide, dominats fisionòmicament per 
la presència de l’espart bord (Lygeum spartum), que ben sovint és acompanyat per enso-
pegueres (Limonium spp.) o altres espècies pròpies de medis halòfils, com ara Senecio 
auricula. La presència d’estos indicadors halòfils i la seua situació en cubetes o depressions 
que arrepleguen escolaments d’aigües carregades de sals, permeten diferenciar este hàbitat 
dels espartars sobre algeps, que corresponen a l’hàbitat d’interés comunitari 1520*.

La presència de tàxons indicadors, especialment espècies de Limonium d’àrea restringida, 
i l’àmbit biogeogràfic que ocupen, diferencia diversos subtipus d’este hàbitat a Espanya. En 
el nostre territori, apareixen representacions dels espartars salins d’òptim manxec, amb L. 
lobetanicum com a espècie indicadora, en l’interior central i meridional de la província de 
València. A la província d’Alacant, es desenvolupen les estepes salines d’espart bord del 
sud-est ibèric, on resulten característics L. caesium, L. delicatulum y L. furfuraceum.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Estes formacions també han patit les transformacions agrícoles dels seus sòls i les rom-
pudes per a repoblacions forestals, a pesar de desenvolupar-se en substrats que no són 
especialment aptes per als cultius o el creixement de masses forestals.

Extensions importants d’este hàbitat estan 
incloses en el Parc Natural i LIC Gorges del 
Cabriol.

Unitats fitosociològiques relacionades

23.8.3. Senecioni castellani-Lygeetum sparti 
Rivas Goday & Rivas-Martínez in Ri-
vas-Martínez & Costa 1976 corr. De 
la Torre, M.A. Alonso & Vicedo 2000.

23.9.4. Limonietum caesio-delicatuli Rigual 1968.
23.9.5. Limonio caesii-Lygeetum sparti Rivas-

Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984.
23.9.8. Senecioni auriculae-Limonietum furfu-

racei Rigual 1968 nom. mut. propos.
s.c.  Lygeo sparti-Limonietum lobetanici J. 

Gómez 2011.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenta majoritàriament en conques salines 
interiors de la províncies de València i Alacant, encara que també apareix, de forma més 
escassa, en el litoral alacantí central i meridional.

  15.821 Estepes salines ibèriques de Lygeum spartum5

5 A l’àmbit de la Comunitat Valenciana es reconeixen dos subtipus per a estes formacions: 15.8211 Estepes salines 
de Lygeum spartum del sud-est ibèric, i 15.8212 Estepes salines de Lygeum spartum d’òptim manxec.

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Lygeum spartum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Limonium caesium

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Limonium delicatulum

Subprovíncia VALENCIANA Limonium furfuraceum

Sector Setabenc Limonium lobetanicum

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Senecio auricula

Subprovíncia CASTELLANA Artemisia herba-alba

Sector Manxec Atriplex glauca

Província MURCIANO-ALMERIENSE

Sector Alacantino-Murcià
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1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)*

Matolls de tipologia diversa que s’establixen sobre els afloraments algepsencs de la Pe-
nínsula Ibèrica. Nombroses espècies endèmiques caracteritzen ecològicament i biogeo-
gràficament les diferents comunitats vegetals que constituïxen este hàbitat.

Descripció de l’hàbitat (HIC)

Comunitats vegetals, sovint arbustives, que 
es desenvolupen específicament sobre aflo-
raments algepsencs, des d’algeps més o 
menys purs fins a margues algepsenques i 
altres substrats mixtos amb menor quantitat 
d’algeps. Presenten una variada tipologia a la 
Península Ibèrica i, en funció d’estes variants, 
resulten dominades per diverses espècies 
dels gèneres Gypsophila, Ononis, Lepidium, 
Teucrium, Helianthemum o Lygeum, principal-
ment. Algunes espècies del gènere Limonium 
són pròpies de substrats algepsencs i caracte-
ritzen florísticament algunes comunitats gip-
sícoles; no obstant això, la seua presència en 
estes formacions rares vegades és dominant.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Àmpliament distribuït en el territori allí on apa-
reixen els substrats litològics que condicionen la seua presència, sobretot en zones interiors 
de les províncies de València i Alacant.

Interpretació de l’hàbitat

Este hàbitat el constituïxen diversos tipus de matolls i timonedes de port mitjà o baix, que 
solen actuar com a etapes de substitució de formacions forestals o garrigues sobre substrats 
rics en sulfats. Estan caracteritzats florísticament per diversos indicadors gipsòfils, entre els 
quals destaquen, com a més freqüents en el nostre territori, Ononis tridentata, Gypsophila 
hispanica, Helianthemum squamatum, Teucrium lepicephalum i T. libanitis. En este sentit, 
els matolls serials sense presència d’espècies indicadores no han de considerar-se com a 
incloses en este hàbitat, encara que es desenvolupen sobre substrats algepsencs.

En nombroses formacions, també destaquen les crostes brioliquèniques que poden arribar a 
tindre recobriments significatius6.

Tipus LPEHT relacionats

15.91 Matolls gipsícoles del centre de la Península Ibèrica.
15.911 Matolls gipsícoles de l’altiplà central, amb Helianthemum squamatum, Thymus 

lacaitae, Herniaria fruticosa o Centaurea hyssopifolia.
15.92 Matolls gipsícoles de la vall de l’Ebre i de la conca alta del Túria, amb Gypsophila 

hispanica.
15.921 Matolls oberts rics en Gypsophila hispanica.
15.922 Timonedes gipsòfiles amb Helianthemum squamatum, de sòls prims compactes, 

sovint amb formació de crosta superficial d’algeps.
15.923 Matolls d’Ononis tridentata, de sòls calcareoalgepsencs més o menys profunds.
15.924 Timonedes de Lepidium subulatum, de sòls algepsencs pulverulents.

15.93 Matolls gipsícoles del sud-est ibèric.
15.931 Matolls laxos d’Anabasis articulata, generalment sobre litosòls.
15.932 Matolls amb abundància d’Ononis tridentata, sobre sòls algepsencs o margosoal-

gepsencs.
15.933 Timonedes amb abundància de Teucrium lepicephalum, generalment acompanyat 

per Helianthemum squamatum i Ononis tridentata.
15.934 Timonedes amb abundància de Teucrium libanitis.

15.9341 Timonedes amb abundància de Teucrium libanitis, generalment acompanyat 
per Helianthemum squamatum i Ononis tridentata.

15.9342 Timonedes amb abundància de Teucrium libanitis, junt amb Gypsophila 
struthium, d’òptim continental.

6 Sobre els algeps miocens, destaca la presència de determinades espècies liquèniques i briofítiques endèmiques 
o d’àrea molt restringida, com ara Acarospora placodiiformis, Buellia zoharyi, Collema coccophorum, Fulgensia 
poeltii, Lecidea circinarioides, Lepraria isidiata, Psora saviczii o Teloschistes lacunosus, entre altres líquens, i Cros-
sidium aberrans, Pterygoneurum sampaianum, Riccia crustata, Tortula brevissima, T. caninervis o T. revolvens var. 
obtusata, entre els briòfits.
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Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats

EUNIS
F6.71 Central Iberian gypsum scrubs.

F6.711 Meseta gypsum scrubs.
F6.72 Ebro gypsum scrubs.

F6.721 Gypsophila hispanica garrigues.
F6.722 Helianthemum squamatum garrigues.
F6.723 Ononis tridentata garrigues.
F6.724.ES Timonedes de Lepidium subulatum, de sòls algepsencs pulverulents.

F6.73 Southeastern Iberian gypsum scrubs.
F6.731.ES Matolls laxos d’Anabasis articulata, generalment sobre litosòls.
F6.732.ES Matolls amb abundància d’Ononis tridentata, sobre sòls algepsencs o margo-

soalgepsencs.
F6.733.ES Timonedes amb abundància de Teucrium lepicephalum, generalment acom-

panyat per Helianthemum squamatum i Ononis tridentata.
F6.734.ES Timonedes amb abundància deTeucrium libanitis.
F6.735.ES TTimonedes amb abundància de Teucrium libanitis, generalment acompanyat 

per Helianthemum squamatum iOnonis tridentata.
F6.736.ES Timonedes amb abundància de Teucrium libanitis, junt amb Gypsophila 

struthium, d’òptim continental.

PAL. CLASS.
15.91 Central Iberian gypsum scrubs.

15.911 Meseta gypsum scrubs.
15.92 Ebro gypsum scrubs.

15.921 Gypsophila hispanica garrigues.
15.922 Helianthemum squamatum garrigues.
15.923 Ononis tridentata garrigues.
15.924.ES Timonedes de Lepidium subulatum, de sòls algepsencs pulverulents.

15.93 Southeastern Iberian gypsum scrubs.
15.931.ES Matolls laxos d’Anabasis articulata, generalment sobre litosòls.
15.932.ES Matolls amb abundància d’Ononis tridentata, sobre sòls algepsencs o margo-

soalgepsencs.
15.933.ES Timonedes amb abundància de Teucrium lepicephalum, generalment acom-

panyat per Helianthemum squamatum i Ononis tridentata.
15.934.ES Timonedes amb abundància de Teucrium libanitis.

15.9341.ES Timonedes amb abundància de Teucrium libanitis, generalment acompan-
yat per Helianthemum squamatum i Ononis tridentata.

15.9342.ES Timonedes amb abundància de Teucrium libanitis, junt amb Gypsophila 
struthium, d’òptim continental.

Serra de Crevillent (Alacant) J. X. Soler
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Comunitats gipsícoles pròpies dels algeps continentals del centre de la Península Ibèrica que 
arriben de mode finícola a l’interior central de la província de València. El subtipus present en 
el nostre territori correspon als matolls gipsícoles de l’altiplà central (15.911), caracteritzat 
florísticament per la presència de Gypsophila struthium i Thymus lacaitae, endemisme del 
centre de la península que presenta escasses localitats a la Comunitat Valenciana; ben sovint, 
Ononis tridentata és el gipsòfit dominant en estes formacions.

Les representacions valencianes d’este subtipus es desenvolupen típicament en àrees de ter-
motipus mesomediterrani amb ombrotipus sec i un grau de continentalitat molt acusat.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Entre els factors d’amenaça que poden afectar este hàbitat, el sobrepasturatge es perfila 
com el de major incidència, seguit per les transformacions agrícoles i el condicionament 
d’infraestructures per al desenvolupament de turisme actiu, especialment en la contornada 
de l’embassament de Contreras.

Una bona part dels fragments d’este hàbitat que arriben al territori valencià estan inclosos 
en el Parc Natural i LIC Gorges del Cabriol.

Unitats fitosociològiques relacionades

64.9.7. Thymo gypsicolae-Ononidetum tridentatae Rivas-Martínez & G. López in G. López 
1976.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenta exclusivament a les comarques de 
la Plana de Requena-Utiel i la Vall d’Aiora, que 
representen el límit oriental de la seua àrea de 
distribució.

  15.91 Matolls gipsícoles del centre de la Península Ibèrica

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Gypsophila struthium

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Helianthemum squamatum

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Thymus lacaitae

Subprovíncia VALENCIANA Thymus zygis

Sector Setabenc Herniaria fruticosa

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Ononis tridentata

Subprovíncia CASTELLANA Lygeum spartum

Sector Manxec

Thymus lacaitae C. Fabregat
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Comunitats gipsícoles amb òptim a la vall de l’Ebre, que arriben de mode finícola al territori 
valencià per les conques del Túria i el Millars. Fisionòmicament, apareixen dominades per 
Ononis tridentata, Gypsophila hispanica o Helianthemum squamatum, i estan florísticament 
empobrides en altres elements gipsòfils que resulten més freqüents a la vall de l’Ebre, com 
Lepidium subulatum o Herniaria fruticosa. Teucrium expassum i Salvia lavandulifolia són 
acompanyants habituals en estes formacions que, en el nostre territori, estan ben sovint 
acompanyades per la fenollosa (Guillonea scabra), element diferencial que matisa florística-
ment la influència litoral en estes formacions finícoles de la Comunitat Valenciana.

Bioclimàticament es desenvolupen en els termotipus mesomediterrani i supramediterrani, 
en ombrotipus que varien del sec al subhumit.

Estat de conservació, amenaces i gestió

De manera tradicional, els matolls sobre algeps han patit un sobrepasturatge intens, que 
ha provocat l’erosió del substrat i la degradació de l’escassa cobertura vegetal. Les pedre-
res per a l’extracció d’algeps també han contribuït a la degradació d’estos substrats, amb 
la consegüent desaparició de les comunitats gipsòfiles. A més, el caràcter impermeable 
d’algunes capes litològiques dels afloraments algepsencs, habitualment associats a argiles i 

margues, ha afavorit la utilització d’estos subs-
trats per a l’establiment d’abocadors en àmplies 
extensions d’este hàbitat.

Alguns fragments d’estes formacions estan 
inclosos en llocs d’interés comunitari, com els 
LIC Alt Túria, Alt Palància i Penyagolosa.

Unitats fitosociològiques relacionades

64.9.13. Herniario fruticosae-Helianthemetum 
squamati O. Bolòs 1996.

64.9.14. Ononidetum tridentatae Br.-Bl. & O. 
Bolòs 1958.

64.9.16. Teucrio expansi-Gypsophiletum his-
panicae Rivas-Martínez & Fernández-
González 2002.

Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenten relativament localitzats en alguns 
punts de la conca alta del Túria, a la província de 
València, i a les comarques de l’Alt Palància i l’Alt Millars, a la província de Castelló.

  15.92 Matolls gipsícoles de la vall de l’Ebre i de la conca alta 
del Túria, amb Gypsophila hispanica7

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Gypsophila hispanica

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Ononis tridentata

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Helianthemum squamatum

Subprovíncia VALENCIANA Centaurium quadrifolium ssp. barrelieri

Sector Valenciano-Tarraconense Guillonea scabra

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Salvia lavandulifolia

Subprovíncia OROIBÈRICA Launaea pumila

Sector Iberico-Maestratenc Teucrium expassum

7 A l’àmbit de la Comunitat Valenciana es reconeixen quatre subtipus per a estes formacions: 15.921 Matolls 
oberts rics en Gypsophila hispanica; 15.922 Timonedes gipsòfiles amb Helianthemum squamatum, de sòls prims 
compactes, sovint amb formació de crosta superficial d’algeps; 15.923 Matolls d’Ononis tridentata, de sòls cal-
careoalgepsencs més o menys profunds; i 15.924 Timonedes de Lepidium subulatum, de sòls algepsencs pul-
verulents.
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Caracterització fisionòmica i ecològica

Matolls gipsícoles amb òptim en el sud-est àrid ibèric que arriben al seu límit septentrio-
nal en els territoris setabencs de la província de València. Generalment, presenten un port 
baix, sovint amb aspecte de timoneda, i resulten caracteritzats florísticament per diversos 
gipsòfits endèmics dels gèneres Teucrium (T. lepicephalum, T. libanitis) i Limonium (L. 
mansanetianum, L. cofrentanum), entre altres, la qual cosa determina una àmplia varietat 
de subtipus en el nostre territori. 

Com a formacions més destacades, es poden mencionar els algepsars de la Marina Baixa, 
caracteritzats per T. lepicephalum; els algeps del sud d’Alacant, amb T. libanitis, i els matolls 
gipsòfils continentals de l’entorn de Villena, on la presència de Gypsophila struthium junt 
amb T. libanitis marca la transició cap als algeps del centre peninsular. Els algepsars seta-
bencs septentrionals, dominats per Ononis tridentata, s’aproximen als matolls gipsícoles de 
la conca alta del Túria.

Bioclimàticament, es desenvolupen en els termotipus termomediterrani i mesomediterrani, 
amb ombrotipus majoritàriament sec o semiàrid.

Estat de conservació, amenaces i gestió

Com en els casos anteriors, estes formacions 
estan exposades a diversos factors d’amenaça, 
que afecten tant l’hàbitat en el seu conjunt com 
els freqüents gipsòfits endèmics. Els usos del 
territori (urbanització, agricultura, gestió fores-
tal, explotació d’àrids, abocament de residus, 
etc.) han destruït o degradat àmplies exten-
sions de l’hàbitat, i ha provocat la fragmenta-
ció i ha afectat les poblacions de les espècies 
endèmiques.

Per a la seua recuperació, s’han desenvolu-
pat projectes de producció i plantació de les 
espècies característiques, i s’ha procedit a 
l’eliminació de cobertura arbòria en zones on 
les plantacions de pins i eucaliptus havien 
afectat negativament estes comunitats. Teu-
crium lepicephalum, una de les espècies més 
rellevants, està inclosa en el Catàleg Valencià 
d’Espècies de Flora Amenaçades, i s’han declarat diverses microreserves de flora que pro-
tegixen bones representacions dels diversos subtipus de l’hàbitat: MRF “Cabecicos de 
Villena” (Villena, Alacant), “Cabeçó de la Sal” (el Pinós, Alacant), “Cabezo Redondo” (Be-
nejúzar, Alacant), “Tossal dels Corbs” (Finestrat, Alacant), “Castillo de Jalance” (Jalance, 
València), “Dehesa de Cortes” (Cortes de Pallás, València). També compta amb importants 
extensions incloses en espais de la Xarxa Natura 2000, com el LIC Serra de Crevillent i la 
ZEC Algepsars de Finestrat.

Unitats fitosociològiques relacionades

64.9.2. Gypsophilo struthii-Ononidetum edentulae Costa, Peris & Figuerola in Costa & Pe-
ris 1985.

64.10.1 Helianthemo thibaudii-Teucrietum libanitidis Rivas Goday & Rigual in Rivas 
Goday,Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1957 corr. Díez-Garre-
tas, Fernández-González & Asensi 1996, nom. mut. propos.

64.10.2 Helianthemo thibaudii-Teucrietum lepicephali Rivas Goday & Rigual 1958 corr. Al-
caraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989.

64.10.4 Thymo moroderi-Teucrietum libanitidis Rivas Goday & Rigual in Rivas Goday, 
Borja,Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez ex Alcaraz, P. Sánchez, De la 
Torre,Ríos & J. Alvarez 1991, nom. mut. propos.

64.12.2 Anabasio hispanicae-Salsoletum genistoidis Rigual 1972.

  15.93 Matolls gipsícoles del sud-est ibèric8

8 Com en el cas anterior, a l’àmbit de la Comunitat Valenciana es reconeixen quatre subtipus per a estes formacions: 
15.931 Matolls laxos d’Anabasis articulata, generalment sobre litosòls; 15.932 Matolls amb abundància d’Ononis 
tridentata, sobre sòls algepsencs o margosoalgepsencs; 15.933 Timonedes amb abundància de Teucrium lepi-
cephalum, generalment acompanyat per Helianthemum squamatum i Ononis tridentata; i 15.934 Timonedes amb 
abundància de Teucrium libanitis.

Biogeografia Tàxons característics

Regió MEDITERRÀNIA Teucrium lepicephalum

Subregió MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL Teucrium libanitis

Província CATALANO-PROVENÇAL-BALEAR Helianthemum squamatum

Subprovíncia VALENCIANA Ononis tridentata

Sector Setabenc Limonium mansanetianum

Província MEDITERRÀNIA IBÈRICA CENTRAL Limonium cofrentanum

Subprovíncia CASTELLANA Astragalus alopecuroides ssp. grosii

Sector Manxec Astragalus hispanicus

Província MURCIANO-ALMERIENSE Thymus moroderi

Sector Alacantino-Murcià Gypsophila struthium
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Distribució a la Comunitat Valenciana

Es presenta àmpliament distribuït per la porció meridional del territori valencià, amb les 
seues millors representacions a la província d’Alacant i l’interior meridional de València.

Serra de Crevillent (Alacant) J. X. Soler
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