
LA FLORA I FAUNA

ES TRENC



En els sistemes dunars 
coexisteixen diversos hàbitats, la 
qual cosa es traduirà en una 
gran varietat d’especies vegetals 
i amb trets singulars.



Hàbitats
comunitats diverses

❏ Les dunes

❏ Zones humides

❏ Boscos de Pins i savines

❏ Sense oblidar….les praderes de 
Posidonia



Però recordem una 
classifiació bàsica de les 
plantes...



Les parts d’una planta





Tipus de plantes a partir del tipus de tija



Les fulles: classificació segons la forma i la vorera



Després de recordar aquestes 
qüestions bàsiques… anem a 
descobrir les plantes que 
trobarem a n’es Trenc/Salobrar 
de Campos







LLIRI DE MAR (Pancratium maritinum)



BORRÓ (ammophila arenaria)



CARD MARÍ (Eryngium maritimum L.)





ALFALÇ MARÍ (Medicago marina L.)



LLETRERA MARÍTIMA (Euphorbia paralias L.)



RAVE DE MAR (Cakile maritima Scop.)



CASCALL MARÍ (Glaucium flavum)





PI (Pinus halepensis)



BÒTJA DE CUQUES (Anthyllis cytisoides L)



HERBA DE ST. PONÇ (Teucrium dunense)



MATA (Pistacea lentiscus)



SAVINA (Juniperus phoenicea)



ROMANÍ (Glaucium flavum)



Sense oblidar una planta 
CLAU ( en aquest cas, 
una planta marina) en tot 
aquest ecosistema 
dunar...LA POSIDÒNIA











LA FAUNA



INSECTES I 
INVERTEBRATS

Aquests animals de 
petita grosària són 
capaços de resistir 
fortes temperatures i 
la sequedat del 
l'ambient del medi 
dunar



LA GAVINA
Podem veure dos tipus de 
gavines: 

❏ La gavina vulgar 
(Larus argentatus) té el 
cos gran i blanc i les 
cames grogues

❏ La gavina corsa (Larus 
audouinii) té el cos 
blanc més petit i esvelt, 
el bec vermell



EL CORB MARÍ
Els corbs marins són ocells 
marins de dimensions 
mitjanes. La majoria tenen 
plomatge negre o molt fosc. 
El bec és llarg, estret i 
afuat. Els peus tenen quatre 
dits amb membranes, 
característica de tots els 
pelicaniformes.



TIRURI·LO O 
PICAPLATGES

tiruril·lo camanegre és 
un ocell estival. És un 
limícola associat amb els 
ambients de platges 
marines.

Menja cucs, mol·luscs, 
crustacis, insectes i 
aràcnids.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ocell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estiu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ocell_lim%C3%ADcola
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cucs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mol%C2%B7luscs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Crustacis
https://ca.wikipedia.org/wiki/Insectes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A0cnid


L’ABELLAROL
Aquest ocell passa l'hivern a 
l'Àfrica, sol arribar entre 
finals d'abril i principis de 
juny, i queda aquí fins a finals 
d'estiu. 

Aprofita els talls de les dunes, 
en els límits de les pedreres 
on fa els seus nius, que són 
llargs túnels amb una cambra 
final, on pon entre 4 i 7 ous.



EL CONILL

El conill (Oryctolagus 
cuniculus) és un mamífer 
d´orelles grosses i potes 
posteriors desenvolupades. 
La femella pot parir sis 
vegades a l'any i cada 
vegada en neixen de 8 a 
12 cries


