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PLANTEN VAN 
FORMENTERA
Met deze brochure willen we je kennis laten maken met de inheemse 


ora van Formentera.

Het plantenrijk is een van de meest in het oog springende natuurlijke 

erfgoederen van het eiland en een van de redenen waarom een groot 

deel van het grondgebied deel uitmaakt van verscheidene beschermde 

natuurgebieden: het Natuurpark van Ses Salines en het Natura 

2000-netwerk. Meer dan zeshonderd planten maken deel uit van de 

bloemrijke catalogus van dit eiland. Het is ook opmerkelijk dat een 

grondgebied van zulke bescheiden afmetingen zoveel verschillende 

biotopen herbergt: brede stranden met duinsystemen, kli en, 

zoutmoerassen, landbouwgronden en bosgebieden.

We nemen je mee op een tocht door deze gebieden om hun bijzondere 

kenmerken en de meest emblematische planten die er groeien te 

ontdekken. Je zult ook interessante wetenswaardigheden tegenkomen, 

aangevuld met een vleugje etnobotanie.

Ons enige doel is belangstelling te wekken voor de natuur van het 

eiland, de kennis ervan te bevorderen en te stimuleren het eiland op een 

respectvolle manier te ontdekken. 

De piepkleine Chaenorhinum formenterae
uit de weegbreefamilie, endemische 
soort van de Pitiusen en Mallorca, groeit 
weelderig op de zanderige gronden en 

stranden van Formentera.
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Bovendien willen we ook de aandacht vestigen op de extreme 

kwetsbaarheid van het natuurlijke erfgoed van het eiland en de noodzaak 

om het te beschermen en voor toekomstige generaties te behouden.

De natuur van Formentera oogt zowel 
ingetogen als bevoorrecht. Ondanks de laagste 
gemiddelde neerslag van de Balearen, is de 
vegetatie van het eiland in staat zich in al haar 
pracht te tonen.

De lente, die hier kort maar krachtig is, is ongetwijfeld de beste 

periode om van de 
ora en landschappen van het eiland te genieten. 

Op zonnige dagen tegen het einde van februari is de komst van het 

bloemenseizoen al voelbaar. En eind mei zorgen de langere dagen en de 

stijgende temperaturen voor een vroegtijdige zomerslaap, die aanhoudt 

gedurende de warmste maanden. Met verlangen wordt uitgekeken naar 

de herfstregens, die zo belangrijk zijn voor de mediterrane vegetatie, en 

planten weer doen opleven na de zomerse droogte. De herfst lijkt hier 

op een tweede lente met duizenden ontkiemende zaadjes en de bloei 

van verschillende plantensoorten, waardoor het eiland zich weer volop 

met kleur vult.

De verrassende natuur, de combinatie van aantrekkelijke landschappen 

en de mogelijkheid om bijzondere soorten te observeren, maken van 

Formentera een uniek paradijs voor ecotoerisme.
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WE TREKKEN 
DE BOSSEN IN
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De bosgebieden van Formentera worden gevormd door een heterogeen 

geheel van plantengemeenschappen, die generiek als bossen bekend 

staan.

Het betreft een struikachtige begroeiing 
van houtachtige soorten, waaronder de 
mastiekboom, jeneverbes, rozemarijn en heide. 
De boomlaag wordt altijd gedomineerd door de 
Sabijnse jeneverbes en de den en de kruidlaag 
kan erg variëren.

De soorten die op Formentera deel uitmaken van de bosvegetatie zijn 

uitermate goed aangepast aan het mediterrane klimaat en vormen een 

altijd groen landschap, ona�ankelijk van het jaargetijde.

Deze begroeiing kan meer of minder dicht zijn en is rijk aan soorten. 

Daar waar de bodemgesteldheid een grotere dichtheid en ontwikkeling 

toelaat, verschijnt de maquis en andere soorten zoals de aardbeiboom 

(zeer zeldzaam op Formentera).

Wanneer de struiklaag minder dicht en dik is, ontstaat er een begroeiing 

met een grotere soortenrijkdom met onder andere volop rozemarijn, 

heide en verschillende soorten cistusrozen. Deze begroeiing, de garrigue, 

is de meest voorkomende landbiotoop van Formentera.
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De aardbeiboom, die zeer schaars is op het eiland, is alleen te vinden 
in de grotere bosgebieden, in de omgeving van La Mola. 
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Een andere veel voorkomende struikvorm op het eiland is het veel 

lagere tijmbosje. De aromatische en plaatselijk zeer populaire kegeltijm 

(Thymbra capitata) is de belangrijkste soort, samen met andere soorten 

van het geslacht Micromeria.

De steeneik is slechts sporadisch aanwezig. Er zijn alleen een 

aantal alleenstaande exemplaren, zonder dat ze deel uitmaken 

van de bosgebieden. Het is zelfs zo, dat twee van deze exemplaren 

gecatalogiseerd zijn als bijzondere bomen: de steeneiken van Can Rita en 

die van Can Vicent des Torrent.

In de gebieden van La Mola en Cap de Barbaria is de bosbiotoop het beste 

vertegenwoordigd. Op het hele eiland echter worden landbouwgebieden 

afgewisseld door bosvegetaties, waardoor er een mozaïek met een grote 

diversiteit en landschappelijke waarde ontstaat.

De bosecosystemen zijn essentieel voor het vasthouden van het 

regenwater en de bescherming van de bodem. Ze vormen bovendien 

een vitaal toevluchtsoord voor wilde dieren.

De invloed van de mens, hoewel niet altijd zichtbaar, is terug te vinden 

in alle bosgebieden van het eiland. Deze vormden een belangrijke 

natuurlijke hulpbron en zijn sinds de oudheid ingrijpend veranderd. De 

productie van houtskool of kalk of eenvoudigweg het gebruik van hout 

of brandhout waren de belangrijkste traditionele toepassingen. Op veel 

plaatsen van het eiland zijn de getuigen van deze industrie nog steeds 

zichtbaar in de vorm van kalkovens en houtskoolbranderijen.

Kegeltijm (Thymbra capitata)

6



EEN KORTSTONDIGE 
BIODIVERSITEIT

Ranunculus paludosus barceloi, met opvallende gele bloemen is 
een van de belangwekkende soorten die voorkomt op weides met 
eenjarigen en bolgewassen. Ze is endemisch op de Pitiusen en 
Mallorca.
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Op gronden met een dunne bodemlaag of rotsachtige bodem en op 

open plekken in de bossen, komen plantengemeenschappen voor met 

een grote diversiteit: weiden met bolgewassen en eenjarigen. Deze 

plantengemeenschappen bestaan uit een groot aantal, soms minuscuul 

kleine soorten, die echter van groot belang zijn. Dit is ook de plek waar 

de tere orchideeën groeien.

Op het eiland Formentera kan deze soort 
begroeiing een groot gebied beslaan. Vanwege 
hun grote waarde en kwetsbaarheid zijn deze 
gebieden door de Habitatrichtlijn aangemerkt als 
Prioritair Gebied van Communautair Belang.

Ze hebben een extreem korte cyclus: tegen het eind van de lente en 

gedurende de zomer lijken ze dor en levenloos. Door de langverwachte 

herfstregens ontwaken de sluimerende zaadjes en bollen en bloeien 

vervolgens even uitbundig als kortstondig. 

Die Herbstblüte von Prospero obtusifolium
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DE ORCHIDEEËN VAN FORMENTERA

Op de open plekken in de bosgebieden is er een groep planten die opvalt 

door de prachtige bloemen. Geen enkele andere plantensoort heeft 

natuurlie�ebbers zó gefascineerd als de orchidee.

Orchideeën staan ook bekend om hun ingewikkelde 

bestuivingsstrategieën, waarmee ze bepaalde insecten voor de gek 

houden. De bloemen van verschillende soorten van het geslacht Ophrys

bijvoorbeeld, bootsen zó natuurgetrouw de vrouwtjes van sommige 

vliesvleugelige insecten na, dat de mannetjes, geheel in de ban ervan, 

met hun bloemen proberen te paren. Wonderen van de evolutie die we 

tijdens een wandeling door de vele bosgebieden van het eiland kunnen 

bewonderen.

Tot nu toe zijn er op Formentera een totaal van zeventien inheemse 

soorten orchideeën bekend, een respectabel aantal gezien de geringe 

afmetingen van het gebied.

Het is duidelijk dat deze kleine plantjes zeer kwetsbaar zijn, ze 

groeien alleen op een onverstoorde bodem en onder zeer bijzondere 

omstandigheden. In geen enkel geval is het geoorloofd hun bloemen te 

plukken.

Op de volgende pagina’s tref je alle op het eiland aanwezige soorten aan 

met hun bloeiperiode.
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TUSSEN AKKERS  
EN GEWASSEN
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Op Formentera is een belangrijk deel van de grond bestemd voor de 

landbouw. De vijgenboom (het symbool bij uitstek van het eiland) en 

de wijnstok zijn de meest wijdverbreide gewassen, gecombineerd met 

het jaarlijks zaaien van granen. In mindere mate groeien er amandel-, 

johannesbrood- en olij�omen, kenmerkend voor de karakteristieke 

droge landbouw van het eiland, die van oudsher gepaard gaat met 

extensieve geiten- en schapenhouderij. Vanwege het watergebrek zijn er 

maar weinig geïrrigeerde gebieden op Formentera.

Menselijk ingrijpen in het milieu heeft geleid tot de vestiging van 

gespecialiseerde plantengemeenschappen, die hun cycli hebben kunnen 

aanpassen aan de bewerking van het land. Het betreft akker
ora en 

ruderale vegetatie, beter bekend onder de naam onkruid.

Een oneindige lijst van schitterende voorjaarsbloeiers vult de 

landbouwgebieden en wegen van het binnenland met heerlijke geuren 

en prachtige kleuren: klaprozen, goudsbloemen, akkerwinde, madelie�es, 

gladiolen en nog veel meer.

Het is een heel gevarieerde 
ora, alom bekend en gewaardeerd door de 

bevolking, die al sinds de oudheid belangrijke culinaire en medicinale 

toepassingen kent.

Samen met de bosgebieden vormen deze gebieden een karakteristieke 

bontgekleurde lappendeken, vooral in jaren met een overvloedige 

regenval.

Doordat veel landbouwgronden in onbruik zijn geraakt, is de bosvegetatie 

toegenomen, ten nadele van deze karakteristieke 
ora.
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TRADITIONEEL GEBRUIK VAN PLANTEN
Veel van de wilde planten die op Formentera groeien werden van 

oudsher gebruikt vanwege hun medicinale eigenschappen of culinaire 

waarde. We behandelen enkele van de bekendste toepassingen bij wijze 

van voorbeeld:

Een van de meest gewaardeerde aromatische planten is de veel 

voorkomende kegeltijm (Thymbra capitata). De bloemen worden 

gebruikt om de heerlijke gedroogde vijgen te kruiden, die nog steeds elke 

zomer in veel huishoudens voor eigen gebruik worden bereid. Deze plant 

is ook het belangrijkste ingrediënt bij de bereiding van de beroemde 

kruidenlikeur.

Blaassilenes (Silene vulgaris), plaatselijk bekend als verdura (groente), 

vormen het hoofdingrediënt van de cuinat, een typisch gerecht van de 

Pitiusen dat alleen met Pasen wordt bereid.

Met sint-janskruid (Hypericum perforatum), dat veel voorkomt in 

de wegbermen, werd van oudsher een olie bereid met belangrijke 

geneeskrachtige en wondhelende eigenschappen.

Tegenwoordig zijn veel van deze traditionele toepassingen verdwenen 

en een belangrijk deel van deze volkswijsheid, een getuigenis van de 

nauwe relatie van de mens met zijn omgeving, is verloren gegaan.

Wij verzoeken iedereen die besluit planten te verzamelen, een rationeel 

en duurzaam gebruik te maken van dit waardevolle erfgoed, zich vooraf 

op de hoogte te stellen van de geldende wetgeving inzake beschermde 

soorten, en bij twijfel af te zien van het verzamelen ervan.
16



DE DUINVEGETATIE
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De paradijselijke stranden van Formentera herbergen enkele van de best 

bewaarde duinsystemen van de Balearen. Ses Illetas, es Cavall d’en Borràs, 

de uitgestrekte stranden van Levante en Migjorn en ook het strand van 

s’Alga in s’Espalmador, zijn de belangrijkste voorbeelden.

Het gaat hier om complexe en dynamische ecosystemen met een hoge 

ecologische waarde. Ze omvatten een onder water gelegen deel, met 

ri en die worden gevormd door de Posidonia oceanica weiden. De 

planten die op het boven het water gelegen deel, de duinen, groeien 

vervullen een erg belangrijke functie: door middel van hun wortels, die 

vaak tot op grote diepte reiken, houden ze het zanderige substraat vast 

en �xeren ze de duinen. Heel dit grote systeem functioneert als een 

eenheid die de aanvoer van sedimenten en de erosie, veroorzaakt door 

de wind en de kracht van de zee, in evenwicht houdt en ervoor zorgt dat 

dit aantrekkelijke landschap intact blijft.

De duinvegetatie bestaat uit een groot aantal soorten a¡omstig 

uit verschillende families die zich allemaal extreem goed hebben 

aangepast en in staat zijn op een zanderig substraat en onder barre 

omstandigheden te groeien. Ze vormen verschillende, opeenvolgende 

plantengemeenschappen die, naarmate we ons verder van de kust 

verwijderen, meer diversiteit vertonen. Op de eerste duinenrij tre en 

we een aantal grassoorten aan zoals biestarwegras (Elymus farctus) 

of Sporobolus pungens, Crucianella maritima of de zeeraket (Cakile 

maritima). De veel voorkomende Lotus cytisoides uit het rolklavergeslacht 

kleurt de duinen geel met haar opvallende voorjaarsbloemen. Andere 

soorten zorgen voor nog meer diversiteit: de blauwe zeedistel (Eryngium Strandnarcis (Pancratium maritimum)

18



Sabijnse jeneverbes aan de kust, 
gemodelleerd door de zeewind, in de duinen 
van de stranden van Cavall d’en Borràs. 
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maritimum), de zeewinde (Calystegia soldanella), of de mooie strandnarcis 

(Pancratium maritimum), die haar grote geurende witte bloemen opent 

tijdens de warmste maanden van het jaar. Helmgras (Ammophila 

arenaria) kroont de duintoppen, houdt het stuifzand vast en zorgt voor 

de instandhouding van de eerste duinenrij.

We tre en hier ook enkele bijzondere soorten aan, zoals de Silene 

cambessedesii, een soort koekoeksbloem, die hier molinet wordt 

genoemd, een van de botanische pareltjes van Formentera. Op Ibiza is 

ze zeldzamer en aan de kust van Castellón komt ze heel weinig voor. Het 

is een endemische soort van deze drie gebieden. Haar kleurige bloemen, 

die gedurende de maanden maart en april volop bloeien, verfraaien de 

duinen van de stranden van het eiland met hun roze tinten.

De Otanthus maritimus, die hier herba des Trucadors wordt genoemd, is 

op dit moment een zeer zeldzame, bedreigde soort en is het onderwerp 

geweest van herstelprojecten.

Op de gestabiliseerde duinen, verder verwijderd van de invloed van 

de zee, komt de Sabijnse jeneverbes voor die samen met andere 

struikvormige soorten kleine bosjes vormt.

Duinsystemen zijn uiterst kwetsbaar. Bovendien hebben ze tijdens de 

zomermaanden veel te lijden van de aanwezigheid van mensen. Het is 

dan ook van vitaal belang de uitgezette routes te respecteren om schade 

aan de vegetatie tot een minimum te beperken en te voorkomen dat dit 

bevoorrechte landschap achteruitgaat.

Silene cambessedesii
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FLORA VAN DE ZOUTPANNEN 
VAN FORMENTERA
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Zoutmoerassen vormen een zeer bijzondere biotoop waar unieke 

soorten groeien. Op Formentera zijn ze goed vertegenwoordigd dicht bij 

de zoutpannen (s’estany Pudent, s’estany des Peix of de Salinas Ferrer y 

Marroig) en in de kleine lagune van het eilandje s’Espalmador.

Het extreem hoge zoutgehalte van deze plekken is voor de meeste 

planten een beperkende factor. Er is slechts een klein aantal planten dat 

onder deze omstandigheden kan groeien.

De vegetatie in deze gebieden wordt gedomineerd door loogkruid 

en biezen en wordt aangevuld met andere groepen van belang: het 

geslacht Limonium onderscheidt zich van de rest en hoewel het er niet 

erg opzichtig uitziet, is het van grote wetenschappelijke waarde. Omdat 

er enkele endemische soorten voorkomen, zijn de zoutpannen van 

Formentera voor de Balearen een van de belangrijkste kerngebieden 

voor de diversiteit van dit geslacht: Limonium formenterae, Limonium 

wiedmanni y Limonium grosii zijn de belangrijkste en ze komen alle 

drie alleen op de Pitiusen voor. Deze planten gaan vaak vergezeld van 

Cynomorium coccineum, een parasiet met een vreemd uiterlijk omdat ze 

geen chlorofyl bevat.

Aan de weg van Es Brolls, die langs de Estany Pudent loopt, zijn er enkele 

zones met vegetatie gelieerd aan de aanwezigheid van zoet water, dat 

op deze plaats direct aan de oppervlakte stroomt. Hier tref je lisdodden 

en riet aan. Dit is bijna het enige voorbeeld van dit type vegetatie op het 

eiland, met uitzondering van enkele kleine tijdelijke poelen die zich vullen 

met regenwater: kleine gebiedjes die echter ook van groot botanisch 

belang zijn en bijdragen aan de diversiteit van de 
ora van het eiland. Limonium formenterae
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TUSSEN ZOUT EN ROTSEN: 
PLANTEN AAN DE KUST

Diplotaxis ibicensis, komt vooral dicht bij de kust veel voor.
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Omdat Formentera zo klein is en ook geen grote hoogteverschillen kent, is op het hele eiland de invloed van de zee goed te merken, zelfs in het 

binnenland. Bijna dertig procent van de geïnventariseerde planten komen van nature voor in kuststreken.

De rotsachtige gedeelten van de zeereep, die meer zijn blootgesteld aan de invloed van de zee, vertonen een zeer schrale vegetatie als gevolg 

van het zoute stuifwater en het bijna volledig ontbreken van substraat. Weinig planten slagen erin om in een dergelijke vijandige omgeving te 

groeien, en de planten die er wel in slagen zijn niet erg opvallend of nemen verwrongen vormen aan door de invloed van de heersende winden.

Op deze plekken nemen enkele soorten van het geslacht Limonium (lamsoor) een bijzondere plaats in vanwege hun hoge endemiciteit op 

het eiland. Er zijn voor deze onopvallende planten geen volksnamen bekend op de Pitiusen. Limonium minutum, uitsluitend te vinden op de 

Balearen, is de meest voorkomende soort van deze biotoop, gevolgd door de Limonium formenterae. Meer plaatselijk verschijnt de Limonium 

cossonianum, de enige uit het geslacht die witte bloemen draagt. Zeevenkel sluit zich vaak aan bij deze soorten en zo vormen ze een karakteristieke 

plantenassociatie.

De Diplotaxis ibicensis uit de kruisbloemenfamilie met gele bloemen komt hier ook veel voor. Hoewel de wetenschappelijk naam naar het eiland 

Ibiza verwijst, komt ze op Formentera erg veel voor. Ze groeit ook aan de kust van Valencia en op de eilanden Cabrera en Mallorca, zij het meer 

plaatselijk.

Op de kleiner eilanden rondom Formentera, s’Espardell, s’Espalmador of de verschillende eilandjes van es Freus, is de kustbiotoop ook goed 

vertegenwoordigd.
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TUSSEN KLIFFEN EN 
ROTSWANDEN
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De kli en van la Mola, en in mindere mate enkele plekken van Cap 

de Barbaria, herbergen enkele plantensoorten met een uitzonderlijke 

ecologische waarde.

In deze gebieden heersen bijzondere microklimatologische 

omstandigheden die voor een speci�eke leefomgeving zorgen waar 

bepaalde planten een toevluchtsoord vinden. Een voorbeeld daarvan 

is de Europese dwergpalm (Chamaerops humilis), de enige inheemse 

palmboom van het eiland. Op Formentera groeien ze uitsluitend 

verscholen tussen de ontoegankelijke rotsen van la Fernanda of punta 

de sa Creu.

De lythofyten van de rotsformaties van la Mola zijn rijk aan endemische 

soorten: hier tref je Biscutella ebusitana, Asperula paui of Galium friedrichii

aan, die alle drie uitsluitend op de Pitiusen voorkomen. En de beste 

populaties van Saxifraga corsica cossoniana, een minuscuul plantje met 

witte bloemen, bevinden zich op vlakke stukken en in rotsspleten van 

dit gebied.

In deze leefomgeving valt ook de Scabiosa cretica (een soort dui¡ruid) 

op, een middelhoge struik met spectaculaire roze bloemen.

In de schaduw van rotspieken en in kleine stroompjes groeien 

verschillende soorten interessante varens.

Asperula paui
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Scabiosa cretica
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De hoge dichtheid aan zeevogels op deze plekken is bevorderlijk voor 

het bestaan van stikstofminnende plantengemeenschappen. In de 

buurt van de vuurtoren van la Mola groeit dan ook veelvuldig de Salsola 

oppositifolia (een soort loogkruid), een forse struik die niet op de rest van 

de Balearen voorkomt, en Lycium intricatum uit de nachtschadefamilie, 

een andere plant met een zeer beperkte verspreiding op de Balearen.

ENDEMISCHE SOORTEN VAN HET EILAND. 
DE CHARME VAN HET ZELDZAME

Het isolement van eilanden is bepalend voor de biologische diversiteit 

en bevordert de evolutie van unieke vormen die aan de plaatselijke 

omstandigheden zijn aangepast. Het begrip endemisme wordt gebruikt 

om planten, of andere soorten organismen, aan te duiden waarvan de 

geogra�sche verspreiding zich beperkt tot een bepaald gebied. Het 

Middellandse Zeebekken wordt beschouwd als een van de gebieden op 

aarde met de grootste plantendiversiteit, en de Balearen in hun geheel 

worden beschouwd als een hotspot vanwege de aanwezigheid van een 

groot aantal endemische soorten.

Formentera telt meer dan twintig endemische planten. Sommige komen 

ook voor op het eiland Ibiza (endemische soorten van de Pitiusen), 

of op de rest van de eilandengroep de Balearen. Anderen, zoals de 

Silene cambessedesii komen ook voor in nabijgelegen gebieden zoals 

de provincie Valencia of de eilanden Corsica en Sardinië, waarmee 

Formentera botanisch gezien veel overeenkomsten vertoont. Lycium intricatum
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Saxifraga corsica cossonianum
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Een van deze endemische soorten, Delphinium pentagynum

formenteranum, komt uitsluitend op het eiland voor en op geen enkele 

andere plek ter wereld. Deze plant is iets meer dan twintig jaar geleden 

beschreven.

Een belangrijk deel van de endemische planten op Formentera is zo goed 

als onbekend bij de plaatselijke bevolking, voornamelijk vanwege hun 

zeldzaamheid.

Het is van het grootste belang dat deze voor de wetenschap belangrijke 

soorten en hun standplaatsen in stand worden gehouden. Wanneer ze 

verdwijnen hebben we ze voorgoed verloren. Daarom zijn veel soorten 

wettelijk beschermd of het onderwerp van beschermingsprogramma’s.

Biscutella ebusitana
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ENDEMISCHE SOORTEN

Allium antoni-bolosii eivissanum

Asperula paui

Bellium bellidioides

Biscutella ebusitana

Carduus ibizensis

Carex rorulenta

Chaenorhinum crassifolium

Chaenorhinum formenterae

Delphinium pentagynum formenteranum

Diplotaxis ibicensis

Galium friedrichii

Limonium formenterae

Limonium grosii

Limonium minutum

Limonium wiedmannii

Micromeria �liformis

Micromeria microphylla

Ranunculus paludosus barceloi

Romulea assumptionis

Saxifraga corsica cossoniana

Silene cambessedesii

Sonchus willkomnii

Teucrium capitatum majoricum

Delphinium pentagynum 
formenteranum is een 
beschermde plant die 
uitsluitend op Formentera 
voorkomt en is op dit 
moment onderwerp van 
beschermingsprogramma’s
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Lees meer ...
www.islabotanica.de 
Persoonlijke website over de natuur van Formentera van de 
natuuronderzoekster Barbara Khlar, pionier op het gebied van 

ontdekkingen van veel plantensoorten van het eiland.

Virtueel herbarium van de westelijke Middellandse Zee
http://herbarivirtual.uib.es/
Website van de Botanische afdeling van de Universiteit van de Balearen. 

Bevat informatie over het grootste deel van de voorkomende planten op 

onze eilanden. De website is gestructureerd in informatiebladen voor elk 

van de behandelde planten.

Flora adlib: La �ora emblemática de Formentera e Ibiza. 2015 
Galeria Balear d’Espècies. Conselleria de Medi Ambient del Govern de les 

Illes Balears

Plantes d’Eivissa i Formentera. Cent tretze plantes signi�catives. 
2019. Institut d’Estudis Eivissencs

Cheirolophus intybaceus, komt veel voor in la Mola. 
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