
Curiosidades / Fun facts

Descrição / Description

É uma espécie herbácea, as folhas erguidas sobressaem do solo formando um denso
ramalhete; têm entre 5 e 20 mm de largura e são de cor verde azuladas. Tem um
bolbo largo, esbranquiçado. As flores são grandes e muito aromáticas. A planta tem a
particularidade de poder enterrar-se mais profundamente para evitar a dessecação,
ou também de alongar os caules em caso de ficar coberta de areia.
It is an herbaceous species, the uprightl eaves protruding from the ground forming a
dense bouquet; they are between 5 and 20 mm wide and are bluish green in color. It
has a large, whitish bulb. The flowers are large and very aromatic. The plant has the
particularity of being able to bury itself deeper to prevent desiccation, or also to
elongate the stems in case it becomes covered with sand.

Narciso-das-areias

Sea lily
(Pancratium maritimum)

Apesar do seu aspeto delicado, esta planta tolera bem períodos prolongados de
seca.
É uma espécie aromática.
Despite its delicate look, this plant is very tolerant to long periods of drought.
It is an aromatic species.

~15 cm (flor)
~80 cm (raízes)

Floração de Junho a Setembro

Flowering from June to September



Planta nativa de Portugal. Esta espécie pode ser encontrada em areias e em dunas
fixas na faixa costeira do Atlântico e do Mediterrâneo. Requer solo bem drenado
ainda que seja pobre, seco, árido.
Native plant from Portugal. This species can be found in sands and fixed dunes in
the coastal strip of the Atlantic and Mediterranean. It requires well-drained soil
even if it is poor, dry, arid.

Ecologia / Ecology

Não avaliado (NE)
Not evaluated (NE)

Estado de conservação / Conservation Status
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