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Breu descripció 

 

Es tracta d’una planta perenne, d’un to verd o lleugerament grisenc, 

que arriba a fer-se de 50 a 70 cm d’alçada. És molt ramificada i presenta 

unes espigues laxes de flors de color violeta. Fa la floració de entre el juliol 

i el setembre. 

 

Hàbitat i distribució 

 

És una planta molt rara, que creix exclusivament en una àrea reduïda 

que inclou algunes zones dels termes municipals de Manuel, Castelló de la 

Ribera, l’Alcúdia, a la comarca de la Ribera Alta, i Xàtiva, a la comarca de 

la Costera. En aquests municipis apareix formant part dels matolls i els 

prats que es fan als afloraments de margues i guixos de Keuper i als sòls 

derivats d’aquests.  

 

Grau de protecció 

 

Per tractar-se d’un endemisme valencià que compta amb poques 

poblacions, algunes d’elles amb greus amenaces de desaparició, actualment 

és una planta que es troba inclosa en la categoria “Vulnerable”, segons el 

DECRET 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el 

Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades. 

 

Observacions 

 

Limonium mansanetianum va ser descrita com a nova espècie el 

1998, encara que existia un plec d’herbari de 1966 del Dr. José Mansanet, a 

qui està dedicada l’espècie. 

Es tracta d’una planta de gran interés conservacionista, per això 

actualment, els tècnics del Servei de Biodiversitat de la Conselleria de 

Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, fan un seguiment i estudi 

constant de totes les poblacions conegudes de la planta a fi d’assegurar-ne 

la seua conservació. 

Al Paratge Natural Municipal Les Salines de Manuel es troba una de 

les millors poblacions de la planta, la qual compta amb uns pocs milers 

d’exemplars que creixen en la part més humida del llit del barranc. Per 

tractar-se d’una zona recreativa, els visitants han de ser molt respectuosos 

per tal de no afectar les plantes ni transformar el seu hàbitat. 



Agraïments 

 Aquesta informació ha estat facilitada pel Servei de Biodiversitat de 

la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme y Habitatge 

 

 


