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RESUM

La flora al·lòctona a les Gavarres (2006 - 2008)
L’estudi desenvolupat en el marc del massís de les Gavarres, amb l’objectiu d’avaluar
la problemàtica de la flora exòtica i els seus possibles impactes, ha suposat un pas
qualitatiu endavant en el coneixement del catàleg de les espècies introduïdes, l’estat
d’establiment i el grau d’invasibilitat, entre altres aspectes rellevants.
Els treballs de camp han permès reconèixer un total de 130 tàxons exòtics. Tot i no
disposar del nombre total de plantes que es fan en l’àmbit territorial estudiat, la flora
exòtica representaria aproximadament el 10 % dels elements corològics representats
al massís.
La causa d’introducció més important són els usos ornamentals en primer terme, i en
segon les espècies d’introducció involuntària. Pel que fa l’origen geogràfic de les
espècies invasores presents al massís, hi ha un clar domini de les plantes americanes.
Per a difondre i donar a conèixer detalladament la problemàtica s’han elaborat un
conjunt de fitxes detallades de les 15 espècies més conflictives determinades en la
primera part de l’estudi Catàleg de les espècies invasores presents a les Gavarres
(Font., J 2006), i s’aporten un conjunt de consideracions per a la gestió d’altres
espècies.
De les espècies seleccionades com a prioritàries de gestió per la importància dels
impactes que generen i per presentar una baixa capacitat de control, hi ha una gran
diversitat d’orígens: 4 espècies originàries d’Àsia de l’Est, 3 d’Amèrica del Nord, 2 de
Sud Amèrica, 2 de Sud Àfrica, 1 d’Austràlia, 1 d’Amèrica Central, 1 del mediterrani i 1
neotropical.
A les Gavarres, es fa molt evident que la presència d’espècies exòtiques es veu
clarament afavorida a les proximitats de zones urbanitzades i infraestructures viàries,
on per una banda hi abunden els ambients pertorbats, i per altra hi ha una major
probabilitat de l’arribada d’espècies foranies.
L’atenuació de les temperatures de major rigor hivernal en el sector més marítim, fan
d’aquest un àmbit més vulnerable a l’establiment de les espècies exòtiques més
termòfiles. La coincidència que aquest sector alhora és el que aglutina una major
presència d’urbanitzacions i hàbitats sotmesos a alteracions, fan que esdevingui
l’àmbit més sensible a la problemàtica de la naturalització de flora exòtica.
L’ampli sector forestal situat a l’interior del massís gaudeix d’un molt bon estat de
conservació en relació a la presència d’espècies foranies, i a grans termes, es pot dir
que la seva presència no va més enllà de les proximitats de les infraestructures viàries
on fan presència algunes espècies oportunistes. Pel que fa a les formacions forestals
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mediterrànies ara com ara no existeixen espècies exòtiques que mostrin capacitat de
transformar i ocupar aquests ambients. Únicament, entre els hàbitats de major
naturalitat, els hàbitats associats a ambients fluvials i basses temporals mostren una
clara vulnerabilitat a la presència d’espècies exòtiques. En els ambients fluvials les
reiterades pertorbacions de les revingudes mantenen unes condicions permanents
d’alteració que afavoreixen l’establiment d’espècies oportunistes.
Entre les espècies exòtiques amb major capacitat transformadora, trobem arbres com
la robínia (Robinia pseudoacacia) i l’ailant (Ailanthus altissima), amb una gran
capacitat rebrotadora que ocupen l’espai de molts boscos de ribera condicionant la
recuperació dels hàbitats naturals.
Entre les espècies seleccionades set es troben àmpliament distribuïdes generant
grans impactes. Els altres tàxons es troben en un grau baix o moderat de presència en
el territori, fet que facilitaria la seva possible eradicació dins l’EIN.
Cal gestionar especialment els espais peri-urbans on es dóna la màxima concentració
d’espècies naturalitzades, en gran part introduïdes com a espècies de jardineria. Una
gestió adequada de les restes de poda, així com evitar les espècies amb major
potencial invasor contribuiria a la preservació dels extensos sector naturals del massís.
La gestió de la flora al·lòctona en un espai concret com un espai natural té sentit
únicament a l’hora d’eradicar els poblaments d’espècies naturalitzades que poden
esdevenir importants focus de dispersió. La gestió i prevenció de la flora invasora
caldria efectuar-la en un marc territorial ampli, que englobés com a mínim aquells
territoris propers amb unes mateixes característiques climàtiques, més enllà dels
espais naturals protegits, amb una gestió integral del territori per un reduït nombre de
tàxons amb gran capacitat invasora.
Proposta de línies d’actuació per a corregir l’actual dinàmica en el conjunt del territori:
1)
2)
3)
4)
5)

Minimització de l’entrada de plantes invasores perilloses
Detecció i eradicació precoç
Priorització per al control i eradicació de les espècies invasores
Gestió en un marc territorial ampli coordinant diverses administracions
Difusió i divulgació de la problemàtica
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1. INTRODUCCIÓ
Les invasions biològiques representen el segon component més important del canvi
global després dels canvis d’usos del sòl i de la destrucció d’hàbitats (VITOUSEK 1994).
Els experts reunits en el Congrés Nacional sobre Espècies Exòtiques Invasores a
España (Novembre 2006) conclouen que aquest procés actualment es troba en clar
creixement generant impactes negatius sobre la biodiversitat, la salut pública i
l’economia.
Els éssers humans han contribuït des de temps molt reculats a la redistribució
d’espècies tan animals com vegetals arreu del món, mitjançant la introducció voluntària
o accidental d’espècies natives d’un hàbitat concret cap a regions on l’espècie no hi
era present. Aquest fenomen, però, s’ha vist agreujat en els dos darrers segles, i
especialment en l’actualitat degut al desenvolupament del transport i del comerç a gran
escala. Aquests moviments han suposat l’eliminació de les barreres de la dispersió de
moltes espècies a llarga distància (VITOUSEK, 1994, ENSERINK 1999, MACK ET AL.
2000). En conseqüència, les invasions biològiques estan incrementant, fet que cal
considerar ja que posen en perill la conservació de les espècies autòctones,
modifiquen les propietats dels ecosistemes, contribueixen a la homogenització del
paisatge i generen grans pèrdues econòmiques (VITOUSEK, 1994).
En els darrers anys s’ha observat entorn del massís de les Gavarres una proliferació
creixent d’espècies de flora invasora, especialment important a la façana marítima,
però en menor o major grau aquest fenomen afecta el conjunt del territori català.
El present estudi es centra en l’àmbit territorial del massís de les Gavarres, considerat
en sentit ampli d’acord amb l’entitat geogràfica del massís. Es tracta una àrea amb una
extensió entorn de 350 Km2, considerant els espais limítrofs de l’EIN com a àrees de
gran influència, on cal també analitzar l’estat de la flora al·lòctona invasora. És evident
doncs que moltes espècies arribaran primer en els espais limítrofs, més concorreguts, i
amb un grau d’intervenció humana superior i posteriorment s’establirien en els espais
naturals del massís. La gestió de les espècies exòtiques ha de considerar un marc de
gestió més enllà dels límits estrictes de l’espai doncs l’arribada de la pràctica totalitat
d’espècies exòtiques es dóna fora d’aquest.
A nivell introductori hem de fer la consideració que aquest territori ha estat fortament
transformat per l’home, que s’hi establí ja en temps molt reculats. Així ho testimonien
els nombrosos jaciments arqueològics que apareixen del període corresponent als
darrers 2.500 anys. Els aprofitaments seculars han condicionat de manera important
la dinàmica de la vegetació, de la fauna i fins i tot en els sòls, condicionant
decididament la conservació dels hàbitats i els principals valors naturals.
Diem condicionat però en cap cas en un sentit pejoratiu doncs aquesta intensa activitat
ha portat a una clara diversificació de la vegetació i els hàbitats al massís, fins al punt
que molts d’aquells hàbitats que cal considerar d’especial interès per a la conservació
han estat afavorits o han aparegut arran de l’activitat humana. En són exemple els
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prats secs mediterranis o els tolls temporers mediterranis, en definitiva moltes basses
d’origen antròpic.
Per contra, l’alteració de les comunitats de vegetació naturals, i l’arribada de
nombroses espècies originàries d’altres regions, introduïdes voluntàriament o
involuntàriament per l’home, han arribat a produir grans transformacions a nivell
paisatgístic, i en els hàbitats naturals.
L’estudi es centra en la influència de la flora introduïda per l’home al llarg d’aquest llarg
període, amb la finalitat de valorar les possibilitats de gestió i implicacions que poden
tenir aquest conjunt d’espècies introduïdes en la conservació dels hàbitats i valors
naturals de les Gavarres.
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1.1. La flora introduïda

1.1.2. Concepte
La introducció d’espècies de flora tal com la introducció d’espècies de fauna exòtica
fora de la seva àrea de distribució natural suposa, desprès de la destrucció directa dels
hàbitats, el segon problema ambiental per ordre de magnitud que afecta la biosfera a
escala global (DRAKE ET AL.,1989; GASTON,1994; LONSDALE,1997; DEVINE,1998; MACK ET
AL., 2000; UICN, 2000). Entre els impactes que condicionen sobre el medi natural, cal
destacar-ne la pèrdua de biodiversitat (LODGE, 1993), canvis i alteracions en els cicles
biogeoquímics, (VITOUSEK, 1994) i la homogenització dels ecosistemes i comunitats
(MYERS & BAZELY, 2003). La introducció d’espècies al·lòctones en els hàbitats naturals
té un impacte negatiu a partir de fenòmens de competència, contaminació genètica i
introducció de patògens.
Les invasions d’espècies forànies a banda de causar pèrdues de biodiversitat, també
poden comportar molts problemes socioeconòmics com, per exemple, una disminució
de la producció agrícola, un augment dels costos de restauració i una globalització
dels paisatges naturals.
La introducció d’espècies forànies, s’associa directament al moviment de persones,
així ja des d’antic els primers pobladors del massís sigui voluntàriament o
involuntàriament devien introduir algunes espècies.
Un exemple d’introducció involuntària el constituirien espècies arvenses com la niella
(Agrostema githago) o la cefalària (Cephalaria syriaca), espècies que presumiblement
es van introduir involuntàriament amb el conreu de cereals. Altres espècies com el
castanyer (Castanea sativa) o el pi de llei (Pinus pinea) van ser introduïts per a
l’aprofitament de recursos forestals, ja des de temps molt reculats, durant l’expansió de
l’imperi romà.
L’arribada involuntària d’espècies forànies s’ha incrementat a proporció de la mobilitat
de les persones i de les mercaderies, de manera que arriben noves espècies amb
facilitat. A tall d’exemple durant la realització d’aquest estudi s’ha trobat una nova
espècie que podria esdevenir molt invasora, ja que mostra una gran capacitat invasora
en altres regions amb característiques climàtiques similars. Es tracta de Ludwigia
longifolia (http://www.wsq.org.au/ludwigia.html) originaria de Califòrnia, i molt invasora en
ambients de ribera. Havia arribat arrelada en un test juntament amb una Yucca sp. a
Celrà.
La majoria de les plantes invasores tenen característiques que les identifiquen com a
bones colonitzadores o males herbes: elevada producció de llavors, reproducció
vegetativa, pol·linització generalista, plasticitat fenotípica, etc. Ara bé, és evident que la
seva expansió depèn de les característiques de l’ecosistema receptor.
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En general les pertorbacions suposen una porta oberta a l’establiment i al creixement
de les poblacions de les plantes al·lòctones.
L’alteració de les comunitats forestals naturals, per sobrepastura i moviments de terra
generen disfuncions als ecosistemes, que permeten la colonització per certes espècies
exòtiques oportunistes. A les Gavarres, en el moment actual hi trobem un clar
predomini d’ambients forestals ben establerts que impossibiliten l’establiment
d’espècies invasores. Un possible increment d’activitats com la ramaderia extensiva, o
les desbrossades forestals, podrien afavorir la expansió d’espècies exòtiques
oportunistes com el seneci del cap (Senecio inaequidens).
La invasió també es veu afavorida per la interacció mutualista amb les espècies de
l’ecosistema receptor: existència de pol·linitzadors i disseminadors de llavors o de
micorizes. La manca d’enemics naturals també acceleraria la invasió, encara que
aquest aspecte ha estat poc estudiat. Per finalitzar aquest resum afegirem que,
possiblement el factor que determina en gran mesura la invasió és l’esforç
d’introducció, és a dir, com més propàguls s’introdueixin i amb més freqüència, més
possibilitats hi ha de que una espècie al·lòctona tingui èxit.
Entre les espècies amb major capacitat transformadora catalogades a les Gavarres,
majoritàriament hi trobem espècies introduïdes voluntàriament com a espècies de
jardineria. La correcte gestió de les restes de jardineria evitant l’arribada al medi
natural, contribuiria molt positivament a evitar l’expansió de nombroses plantes
exòtiques. L’efecte d’afavorir les invasions es fa evident en ambients com la pedrera
de Folc, l’abocador de Calonge, o els espais periurbans de la ciutat de Girona (Torre
Gironella) on es suma l’efecte d’una pertorbació a l’abocament de restes de jardineria,
comportant una important presència d’espècies invasores.
El procés de globalització entès com a increment del moviment internacional de
mercaderies, està suposant l’arribada de noves espècies de plantes ornamentals a un
ritme molt superior al de fa pocs anys; en són un bon exemple l’arribada d’espècies
usades per a xerojardineria, que tenen el benefici d’economitzar molt l’aigua, però que
per altra banda poden arribar a esdevenir molt invasives en el medi natural.
La llarga història que ens precedeix ha deixat doncs un bon grapat d’espècies
originàries d’altres indrets, moltes d’elles molt ben instaurades a casa nostre on
generen perjudicis al medi natural; en són un clar exemple el lledoner (Celtis australis),
el noguer (Juglans regia) o les robínies (Robinia pseudoacacia), tres espècies que
hom ja té integrades com a espècies pròpies dels nostres paisatges Gavarrencs.
En molts casos la introducció ha estat involuntària en forma de males herbes arribades
amb estocs de llavor; en altres casos es tracta d’espècies que havien estat objecte
d’aprofitaments agrícoles i que posteriorment s’han naturalitzat com la canyota
(Sorghum halepense) o (Bromus catharticus).
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1.1.3. El procés d’invasió
És un procés que tot i ser variable per a cada espècie, en relació a l’origen i hàbitats
on es produeix, es pot dividir en tres etapes.
x
x

x

El primer pas, és el transport i la introducció de l’espècie invasora
mitjançant la intervenció humana.
El segon pas, la naturalització, la nova espècie s’estableix i constitueix
una població de dimensions reduïdes sense que calgui la intervenció
humana.
La tercera etapa, és pròpiament el procés d’invasió, en què l’espècie
una vegada naturalitzada, i capaç de reproduir-se amb èxit i escamparse cap a nous territoris (Richardson et al. 2000, Shea & Chesson 2002).
En aquesta fase l’èxit de la invasió de les espècies exòtiques depèn tant
de característiques pròpies de l’espècie com de la susceptibilitat de
l’ecosistema receptor a la invasió. També depèn de la pressió de
propàguls i de la història d’introducció (Londsale 1999, Holar & Lodge,
2001).

1.1.4. Categories de plantes exòtiques naturalitzades
Habitualment fem referència a aquestes espècies com a plantes introduïdes, i més
rarament s’utilitzen els termes de plantes exòtiques o forasteres. Genèricament amb
termes científics es parla de planta al·lòctona [angl. alien plants] com a aquell tàxon
vegetal la presència del qual en el territori es deu a una introducció intencionada o
accidental com a resultat de l’activitat humana.
El procés d’establiment de les espècies exòtiques tot i que pot ser variable en quant a
la forma d’arribada, suposa la superació d’un conjunt de barreres, en un espai de
temps més o menys dilatat.
La primera barrera, la constitueixen les barreres geogràfiques intercontinentals o
intracontinentals amb distàncies superiors als 100 Km. En aquest punt és on intervé
inicialment l’home amb el transport de llavors o de la mateixa planta, superant unes
distàncies que l’espècie no podria superar de manera natural. Una vegada arribada a
un territori, abans d’esdevenir invasora ha de superar tot un conjunt de barreres. En
primer lloc, ha de superar barreres ambientals, és a dir, ha de ser capaç de sobreviure
en les condicions climàtiques de la zona d’acollida, i aguantar la pressió de les altres
espècies de flora i fauna d’aquest territori. En aquest sentit moltes espècies tropicals
no poden prosperar a casa nostra, en ser incapaces d’aguantar les rigoroses
fredorades hivernals.
Una nova barrera, la constitueix el fet que l’espècie pugui arribar a completar un cicle
reproductiu, de manera que si no troba entre la fauna del nou territori espècies
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polinitzadores, difícilment arribi a presentar capacitat invasiva. Les espècies que no
tenen aquesta capacitat les anomenem adventícies, és a dir, en cap cas poden
mantenir poblacions de forma natural. Les espècies que arriben a completar el cicle
reproductiu, han de superar una altra barrera que consisteix en la dispersió de les
llavors de forma eficient. Les espècies que arriben a presentar aquesta capacitat les
anomenem plantes naturalitzades, és a dir, que tenen plena capacitat de mantenir les
seves poblacions. Entre les plantes naturalitzades podem diferenciar les que tenen un
comportament amb baixa capacitat de dispersió, i aquelles que produeixen gran
quantitat de propàguls i plàntules, que fàcilment es poden dispersar a distàncies
importants de la planta mare.
Aquestes espècies, queden recollides sota la denominació d’invasores, ja que
fàcilment s’escampen pel territori fins arribar a esdevenir dominants en alguns
ambients. En bona part correspondrien a algunes espècies de males herbes dels
conreus, com ara els blets (Amaranthus hybridus) o la canyota (Sorghum halepense).
Finalment podem diferenciar entre les plantes invasores, aquelles que a banda de tenir
gran capacitat de dispersió són capaces de canviar les característiques o condicions
de l’ecosistema, i que poden transformar ambients naturals. Es coneixen sota la
denominació de plantes transformadores, i en són exemple a les Gavarres les
robínies i el vernís del Japó.
En el cas de les escàcies (Robinia pseudoacacia), cal considerar-la una espècie
transformadora, ja que té la capacitat de fixar nitrogen atmosfèric enriquint el sòl allà
on s’estableix. Aquests aports de nitrogen afavoreixen la presència de determinades
plantes, i en desafavoreixen sovint les que haurien d’ocupar aquell ambient en
condicions naturals.

1.1.5. Principals fonts d’introducció de noves espècies
La introducció d’espècies en l’àmbit del massís d’acord amb l’anàlisi de la forma
d’introducció de les espècies actualment naturalitzades, es fa principalment a 4 nivells,
que per ordre d’importància són:
- Introducció a partir de la naturalització d’espècies ornamentals que
es planten en jardins, (generalment corresponen a espècies arbustives,
arbòries o lianoides que tenen una certa capacitat de transformar el
medi natural)
- Introducció involuntària d’espècies, amb pinsos, cereals per al
bestiar, transport de contenidors amb plantes ornamentals, amb llavors
dels conreus, etc.
- Espècies usades amb hidrosembra i restauracions ambientals en
obra pública (Eragrostis curvula (Schrad.) Nees) o Paspalum saurae
Parodi.
- Noves espècies conreades: Amaranthus hypochondriacus,
Amaranthus cruentus, entre d’altres.
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Entre el gran nombre d’espècies que podrien arribar en un territori, són un petit grup
les que tenen capacitat d’esdevenir invasores i encara menys transformadores. Alguns
autors han descrit la recla dels deus (WILLIAMSON, 1996) diu que el 10 % de les
espècies introduïdes arriba a naturalitzar-se i d’aquestes, el 10 % arriben a ser
invasores.
La gran majoria de les espècies introduïdes tindran uns efectes ecològics i econòmics
de poca rellevància. Tot i això, en l’actualitat, el potencial d’arribada de noves espècies
s’ha incrementat de manera molt considerable pel gran increment de mobilitat de la
població, i per la constant arribada de mercaderies d’arreu del món fent incrementar el
nombre d’espècies naturalitzades.

1.1.6. Estat actual entorn de les Gavarres
Al territori espanyol es coneixen més de 600 espècies de plantes naturalitzades,
originàries de diverses regions amb unes característiques climàtiques que en faciliten
l’adaptació a casa nostra. L’origen majoritari és americà, en segon terme el continent
asiàtic (Japó, Xina), altres espècies són originàries d’Austràlia i un darrer grup
d’espècies és originaria de la regió del Cap (Sud Africa).
La primera part del present estudi ha consistit en l’elaboració de un catàleg de les
espècies naturalitzades entorn de l’EIN de les Gavarres, en el qual s’han reconegut un
total de 130 tàxons. Tot i no disposar del nombre total de plantes que es fan en l’àmbit
territorial estudiat, la flora exòtica representaria aproximadament el 10 % dels elements
corològics representats al massís. Un gran nombre d’aquests tàxons van ser introduïts
des de temps molt reculats, en són bons exemples el lledoner, el pi pinyer o el
castanyer. Un gran nombre de les espècies introduïdes per finalitats ornamentals es
deuen haver naturalitzat al llarg del darrer segle, paral·lel a l’aparició d’un gran nombre
d’urbanitzacions i a una major mobilitat de la població en sentit ampli.
El moment actual, fa preveure que en el futur es puguin arribar a naturalitzar noves
espècies invasores, ja que s’ha incrementat la capacitat d’importar tàxons foranis per
a usos ornamentals. La implantació de la xerojardineria, esta introduint un nou grup
d’espècies exòtiques amb gran capacitat d’adaptació als ambients mediterranis.
Alguns dels quals ja han mostrat capacitat de reproduir-se i naturalitzar-se en ambients
similars.
En qualsevol cas totes aquelles espècies exòtiques que es troben naturalitzades en
major o menor grau, tenen uns efectes ecològics negatius, sigui en el fet d’alentir la
recuperació natural d’aquelles comunitats de vegetació més degradada, o establint
competència amb les espècies de flora autòctona tant per l’espai, com per a les
interaccions amb la fauna pol·linitzadora, o per a la dispersió zoocora dels seus fruïts.
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2. L’ESTUDI DE LES ESPÈCIES INVASORES A LES GAVARRES
2.1. Antecedents
Els treballs més rellevants, referits a la flora vascular del massís s’han efectuat des de
l’Àrea de Botànica del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona
que ha estat treballant en la confecció d’un catàleg florístic del massís de les Gavarres.
Aquest catàleg, té per àmbit d’estudi les Gavarres en la seva extensió màxima, i no
només l’àrea contemplada en el PEIN, i pretén ser un treball de base de cares al
coneixement florístic del massís. Malgrat el catàleg no s’ha completat, ofereix per
cadascun dels tàxons estudiats (espècies i subspècies) un gran volum d’informació
referida al seu estatus i distribució. Bona part d’aquesta informació quedà recollida en
un primer catàleg sota el títol LA FLORA VASCULAR DEL MASSÍS DE LES
GAVARRES (JUANOLA I VILAR, 1997), que ha estat un bon punt de partida per al
present treball. Aquest primer catàleg de la flora del massís, permet establir el
percentatge de plantes al·lòctones naturalitzades, entorn del 6,8 % del total de la flora
vascular pel conjunt del massís (JUANOLA & VILAR 1998).
A aquestes cites s’afegeixen un bon nombre de dades dels treballs referits a flora
vascular de la comarca del Baix Empordà, portats a terme pels naturalistes Albert
Mallol i Pep Maynés. Aquestes constitueixen un bon punt de partida pel que fa als
coneixements de la flora vascular en el sector de Gavarres baix empordaneses. Cal fer
referència als treballs específics per al coneixement de la flora al·lòctona, que es van
presentar a les “Jornades de les Gavarres: El Patrimoni Natural.” Celebrades a Celrà
els dies 25 i 26 de novembre de 2005, sota el títol “Flora Invasora a les Gavarres”.
Altres treballs inèdits dels mateixos autors, i que estan en premsa són “Nous Xenòfits
al Baix Empordà”, i Solanum Torvum Swartz (Solanaceae) al Baix Empordà.

2.2. Justificació de l’estudi
Els coneixements de la flora entorn del massís fan patent la problemàtica existent amb
la instauració d’espècies exòtiques invasores, i planteja un escenari amb una dinàmica
clarament creixent del problema.
En conseqüència es considera necessari elaborar un estudi sobre les plantes
al·lòctones presents. L’elaboració d’un catàleg exhaustiu, i la determinació dels tàxons
causants d’una major pertorbació als hàbitats del massís, seran la base per proposar
mesures de prevenció i control.

2.3. Objectius de l’estudi
x

Elaborar un catàleg exhaustiu dels tàxons de flora exòtica presents a les
Gavarres i àrea d’influència (1ª part)
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x

x

x

x
x

Determinar les espècies més problemàtiques tant per la capacitat invasora i
transformadora dels ambients naturals, com per la dificultat de control i
eradicació.
Conèixer detalladament l’estatus actual de les espècies més problemàtiques, i
elaboració de fitxes amb informació concreta sobre la biologia, ecologia,
problemàtica, distribució i gestió dels tàxons prioritaris.
Elaboració d’una base de dades georeferenciada, que es podrà anar
complementant, i que facilitarà tant la intervenció per a la gestió com el
seguiment de la problemàtica en el futur.
Aportar criteris per a la gestió i control d’altres espècies exòtiques, introduïdes
com a ornamentals
Proposar un conjunt de punts prioritaris de gestionar dins l’Espai.

2.4. Descripció de l’estudi
2.4.1. Primera part de l’estudi (2006)
Té l’objectiu prioritari d’identificar les espècies realment problemàtiques. Aquest primer
objectiu s’assoleix a partir de la primera part del document amb l’elaboració d’un
Catàleg de les espècies invasores presents a les Gavarres (FONT., J 2006). La
valoració de la capacitat invasora per cada una de les espècies i les possibilitats de
control, permeten la selecció dels tàxons d’actuació prioritària. En aquesta primera
fase de catàleg, es recull un gran nombre de cites a partir dels coneixements previs de
l’àrea estudiada. Aquest gran volum de cites i coneixement de la flora complementada
amb els treballs de camps, permeten una bona caracterització de la flora al·lòctona del
massís, d’acord amb la forma biològica, famílies dominants, origen geogràfic,
mecanismes d’introducció i xenotipus. Per a més informació consultar el “Catàleg de
les espècies introduïdes de les Gavarres i valoració del potencial invasor (2006)”.

2.4.2. Segona part de l’estudi (2007-2008)
Aquesta segona part està centrada en la millora del coneixement de l’estatus de les
espècies determinades com a més perilloses (caracterització de l’espècie, grau de
naturalització, impactes actuals i futurs sobre els hàbitats naturals i potencial
d’expansió i mesures de control i eradicació). Inclou un total de 15 tàxons d’acord amb
les valoracions del catàleg de les espècies invasores a les Gavarres (1ª part).
S’han identificat els punts prioritaris per a intervenir (diferenciats per àmbits
municipals) on caldria iniciar les intervencions per al sanejament de focus de dispersió
de propàguls. Indicacions per a la correcte gestió d’espècies ornamentals, amb
capacitat de naturalitzar-se.
L’anàlisi de l’estat actual de la flora al·lòctona entorn del massís de les Gavarres, ha de
permetre avaluar les possibles conseqüències negatives, així com plantejar propostes
de gestió encaminades a la conservació dels valors florístics, paisatgístics i naturals
del massís.
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3. METODOLOGIA
Ha consistit en la recopilació de les cites existents d’acord amb els antecedents citats.
Aquesta informació s’ha millorat mitjançant el treball de camp, complementant les
dades existents i donant resposta al principals buits d’informació. Inicialment el treball
de camp s’ha centrat en el conjunt de totes les espècies incloses en el catàleg, per
valorar la seva presència en cada una de les quadricules de 10 X 10 Km que integren
la zona d’estudi. Els treballs per a la caracterització de la Flora al·lòctona a les
Gavarres, s’iniciaren a l’estiu de l’any 2006 i finalitzen amb la presentació d’aquest
document a l’agost de 2008 .
Al catàleg inicial s’han d’afegir noves espècies inicialment no identificades en el marc
de treball Solidago canadensis, Veronica peregrina i Eclipta prostrata, que no s’han
considerat prioritàries de gestió essent espècies que s’instauren en ambients ruderals.
Una vegada complementada la valoració del potencial invasor i les possibilitats de
control s’han centrat els esforços en la recollida de noves cites de les espècies
prioritàries de gestió, per a poder confegir la distribució i presència del tàxon a una
escala molt més detallada, determinant la presència en relació a la quadricula UTM de
1 X 1 Km.

Fig 1. Distribució dels punts recollits mitjançant treball de camp per a les
diverses espècies catalogades (2008)
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El treball de camp, per al complement de les cites prèvies s’ha fet buscant un esforç
homogeni en el conjunt del territori (Fig 1.), és a dir, amb indiferència de l’accessibilitat
s’han mostrejat per a les diverses espècies tant els sectors interiors del massís com
les àrees perifèriques, les àrees eminentment agrícoles i els grans sectors forestals.
En el cas concret de Cyperus eragrostis Lam., considerada entre les espècies més
problemàtiques, per a la concreció de la seva distribució d’acord amb la segona fase
del projecte, i tenint en compte que es tracta d’una espècie totalment naturalitzada i
molt abundant impossible d’eradicar, únicament s’ha mostrejat un sector del massís
per donar una mostra de la seva representativitat. L’àmbit que s’ha rastrejat ha estat
d’un total de 36 Km2, que inclouen zones més interiors i més properes al litoral, i tant
ambients de plana com altres eminentment forestals.
El conjunt de noves citacions i localitats, han estat recollides amb l’ajuda d’un sistema
GPS, (on cal assumir un error de fins a una desena de metres) i s’han inclòs en una
capa cartogràfica degudament georeferenciada. Per a cada nova localitat es detalla a
banda de la localització (coordenades precises), l’epítet específic del tàxon, comentaris
referits a l’abundància o altres aspectes rellevants, la data, i en un camp anomenat
intervenció es detallen amb el codi (1) les localitats prioritàries d’intervenir.
En la confecció dels mapes de distribució detallats per a cada una de les espècies
s’han utilitzat a banda de les localitats identificades en la feina de camp, les cites
recollides en els darrers anys per Albert Mallol. Aquestes cites, són d’una precisió
MGRS 1000 m, i en els respectius descriptors hi ha una descripció més precisa de la
localització. Malgrat ésser dades amb poca precisió ens han estat de gran utilitat per a
completar els mapes de distribució en detall. Cal dir en aquest sentit que en l’àmbit de
la façana litoral, on es compta amb un gran esforç de camp del col·laborador
anteriorment mencionat, es produeix un cert biaix en l’esforç respecte el conjunt del
massís.
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4. DIAGNOSI I BASES PER A LA GESTIÓ DE LA FLORA
AL·LÒCTONA A LES GAVARRES
4.1. Selecció i justificació de les espècies prioritàries de gestió
La selecció dels tàxons prioritaris de seguiment, control o eradicació, és una necessitat
per tal d’esmerçar els esforços de manera raonada i evitar malgastar recursos
econòmics. Vol ser el llistat d’espècies de referència per a les administracions locals,
jardiners i la ciutadania en general, per l’àmbit territorial de Gavarres i zones
d’influència.
La primera premissa ha estat la valoració de la importància de l’impacte que genera o
pot generar l’espècie en els hàbitats naturals, així com la possibilitat de control. La
determinació de les espècies es va efectuar en base les valoracions en aquest sentit
efectuades en la primera fase de l’estudi (Catàleg de les espècies invasores

presents a les Gavarres (FONT., J 2006).
Les espècies seleccionades coincideixen amb aquelles que tenen una major
importància de l’impacte segons els criteris utilitzats en el “Ranking Exotic Plants for
Management and Control” establert per Ron Hiebert i James Stubbendieck el 1993,
amb algunes consideracions, com el grau d’establiment i abundància, característiques
de la dinàmica poblacional de l’espècie, de la presència d’habitats favorables a la seva
extensió, i finalment algunes espècies s’han considerat pel fet d’ocupar hàbitats de
gran interès de conservació o per competir l’hàbitat amb espècies de flora protegida.
Excepcions:
Tot i l’alt valor resultant de l’impacte per Carpobrotus edulis, o Agave americana, s’ha
considerat que no troben ambients rocallosos favorables a la seva expansió dins el
massís, raó per la qual no s’han considerat entre les més prioritàries.
En altres casos, malgrat l’impacte pugui ser rellevant, com que es valora la possibilitat
de gestió de l’espècie com a nul·la, no s’han esmerçat esforços en la caracterització de
la seva distribució. Un bon exemple és la canya (Arundo donax) que alhora no troba
hàbitats molt favorables dins el massís, i en gran mesura la distribució respon als
punts on havia estat plantada històricament per a usos agraris.
S’han descartat algunes espècies herbàcies que tot i generar impactes destacables en
interferir en la successió de les comunitats vegetals naturals, es troben àmpliament
distribuïdes i no hi ha possibilitats de control (Aster pilosus Willd., Artemisia verlotiorum
Lamotte., Juncus tenuis Willd., Paspalum distichum L.). El primer s’instaura en
comunitats seminaturals, generalment fenassars, on alenteix la successió natural.
Artemisia verlotiorum mostra capacitat d’ocupar ambients de ribera oberts, amb
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hàbitats de rambla, on desplaça la flora autòctona i el gram d’aigua s’instaura ocupant
de forma massiva el perímetre de nombroses basses temporals (Bassa de la Casa
Nova d’en Bota).
Per altra banda s’ha considerat dues espècies, concretament Coronilla valentina i
Cyperus eragrostis, pel fet que poden condicionar espècies de flora protegides en
l’àmbit de l’espai, o hàbitats d’interès. Concretament la primera comparteix àrea de
distribució amb l’escruixidor (Adenocarpus telonensis) i la ginesta linifòlia (Telline
linifolia) protegides pel decret 328/1992 a les Gavarres. La segona colonitza i
condiciona habitats d’interès comunitari prioritaris com tolls temporers mediterranis, i
pradells d’Isoetes durieii.
Priorització:
Els tàxons seleccionats en l’àmbit del massís serien a grans trets les espècies
prioritàries de gestió a la terra baixa de les comarques gironines. La primera part de
l’estudi va contribuir al coneixement de les espècies més perilloses que es van recollir,
a l’Informe sobre les plantes invasores més perilloses a les comarques gironines
i propostes de línies estratègiques a prioritzar per a la minimització del seu
impacte, confegit amb la col·laboració de la Universitat de Girona i l’Institut Català
d’Història Natural.

Espècies
arbòries

CODI

Espècies seleccionades com a prioritàries de gestió

AIAL

Ailanthus altissima (Miller) Swingle
Acacia dealbata Link
Broussonetia papyrifera (L.) Ventenat
Gleditsia triachantos L.
Robinia pseudoacacia L.
Buddleja davidii Franchet
Coronilla valentina ssp.glauca (L.) Batt. in Batt. et Trab.
Opuntia maxima Miller.
Pyracantha crenatoserrata (Hance) Rehder
Delairea odorata Lem.
Senecio tamoides DC.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon in A. Et C.DC.
Cortaderia selloana (Schultes et Schultesfil.) Ascherson et
Graebner
Cyperus eragrostis Lam.
Tradescantia fluminensis Vellozo

ACDE
BRPA
GLTR
ROPS
BUDA

Espècies
arbustives

COVA
OPMA
PYCR

Espècies
lianoides
Espècies
herbàcies

DEOD
SETA
PAQU
COSE
CYER
TRFL

A grans trets les espècies que generen o són susceptibles de generar un major
impacte, són tàxons arboris, arbustius o lianoides, amb una important capacitat
d’ocupació del territori a partir d’estratègies reproductives i/o vegetatives (producció de
grans quantitats de llavor, reproducció vegetativa, bona dispersió de les llavors entre
altres).
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4.2.Valoració revisada de l’Índex d’avaluació del risc invasor de les
plantes introduïdes (Hiebert & Stubbendieck 1993)

TOTAL

3

B.9

2

B.8

7

B.7

10

1

B.6

1

1

B.5

3

1

B.4

1

B.3

7

B.2

5

B.1

5

A.5

BUDA

2

A.4

BRPA

A.3

AIAL

A.2b

ACDE

A.2a

CODI

A.1

Els treballs de camp de la segona fase del projecte, han permès una valoració més
ajustada d’acord amb l’Índex emprat en la primera fase d’avaluació de l’impacte i les
possibilitats de control (FONT., J 2006). Veure els camps objecte de valoració a
l’Annex II.
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5
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0
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67

8

2

5

5

5

5

5

5

5

5

10

75

4

4

5

5

3

5

3

5

3

3

1

51

4

4

5

3

0

5

5

5

0

3

10

53

1

3

COVA

1

3

2

3

4

4

5

3

0

5

3

0

3

3

1

40

COSE

1

3

3

7

4

4

5

3

0

5

5

5

3

5

5

58

CYER

1

5

3

3

8

2

5

5

3

5

3

0

3

3

5

54

DEOD

1

1

1

10

4

5

5

3

0

5

5

5

3

3

5

56

GLTR

2

3

1

10

8

2

5

3

1

5

3

0

0

3

3

49

OPMA

2

5

3

7

4

4

5

5

3

5

5

5

3

5

5

66

PAQU

2

3

1

8

2

4

5

3

0

5

5

5

3

0

3

49

PYCR

2

3

2

7

4

5

5

3

0

5

5

5

5

0

3

54

ROPS

5

5

5

10

8

4

5

5

5

5

5

0

0

5

10

77

SETA

1

1

1

3

4

4

5

5

5

5

5

5

3

0

5

52

TRFL

1

1

1

15

10

5

0

0

5

0

1

0

0

0

1

40

Taula. 1 Valoració de l’importància de l’impacte de les 15 espècies seleccionades. Verd
impactes moderats a baixos; taronja impactes moderats-alts i vermell impactes severs.
CODI

A.1

A.2

B.1

B.2

B.3

B.4

C

D

E

ACDE
AIAL
BRPA
BUDA
COVA
COSE
CYER
DEOD
GLTR
OPMA
PAQU
PYCR
ROPS
SETA
TRFL

3
3
5
3
3
3
1
5
3
3
3
3
1
5
5

3
3
5
2
3
2
2
5
3
2
2
2
1
5
3

5
5
15
0
5
5
15
15
0
15
15
15
0
15
15

5
5
5
5
5
5
5
0
5
0
5
5
5
0
5

1
1
1
5
5
15
1
5
5
1
1
5
1
5
1

0
0
10
5
10
0
0
5
10
5
5
5
0
5
0

5
0
5
5
5
5
0
5
5
5
0
0
0
5
5

0
0
5
0
0
5
0
0
0
0
0
5
0
0
0

5
5
0
0
0
0
0
5
0
5
0
5
0
0
0

TOTAL
27
22
51
25
36
40
24
45
31
36
31
45
8
40
34

Taula 2. Valoració de la possibilitat de control o gestió
De les 15 espècies seleccionades. Verd (facilitat per al control), taronja
(moderada possibilitat) i vermell (baixa possibilitat de control).
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Prioritat
d’actuació

Control

Impacte

CODI

ACDE

MITJA

AIAL

ALTA

BRPA

MITJA-BAIXA

BUDA

MITJA

COVA

MITJA-BAIXA

COSE

MITJA

CYER

MITJA

DEOD

MITJA

GLTR

MITJA-BAIXA

OPMA

MITJA

PAQU

MITJA-BAIXA

PYCR

MITJA

ROPS

ALTA

SETA

MITJA

TRFL

MITJA-BAIXA

Taula 3. Prioritat actuació considerant la importància de l’impacte i les
possibilitats de control.

100

ROPS

importància de l'impacte

AIAL

ACDE

OPMA
COSE

CYER

DEOD
PYCR

BUDA

50

SETA

BRPA

PAQU
GLTR

TRFL

COVA

0
0

50
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Fig. 2 Resultats de la valoració de l’importància de l’impacte i la possibilitat de control pels 15
tàxons
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S’evidencia que les espècies seleccionades que produeixen o poden produir d’acord
amb les seves característiques biològiques un gran impacte en els ambients naturals,
són precisament les que per les mateixes característiques es disposa de menys
capacitat de control. Les dues espècies amb màxima prioritat de gestió són el vernís
del Japó i les robínies, que tot i que difícilment es podran eradicar, cal contenir la seva
expansió i evitar el seu ús ornamental i dispersió de llavors.
Es pot generalitzar dient que com menor l’impacte produït major és la capacitat de
control. En aquest sentit, espècies que tenen un baix grau d’implantació com
Broussonetia papyrifera, o Pyracantha sp. s’haurien d’evitar i substituir per tal que no
s’acabin naturalitzant de manera generalitzada.
Els treballs de camp de la segona fase del projecte han permès una valoració més
acurada de la importància de l’impacte i les possibilitats de control de les espècies
seleccionades en la primera fase de Catàleg (2006).

4.3. Descripció de les fitxes de les espècies seleccionades
Continguts i criteris per a la interpretació de les fitxes de les espècies de flora
exòtica prioritàries de gestió a les Gavarres:
Descripció bàsica d’una fitxa tipus, es descriuen les pautes que han servit de guia per
a l’elaboració de les fitxes.
Nom científic del Tàxon. Es tracta del nom científic del tàxon acceptat en l’actualitat,
compost pel gènere i l’espècie (i subspècie si s’escau), i el nom del (s) autor (s)
(segons BOLÒS et al.,1993).
Família. família a la qual pertany.
Prioritat d’actuació. En un requadre es simbolitza la prioritat d’actuació atribuïda a
l’espècie a partir dels resultats obtinguts dels índex emprats per valorar la importància
de l’impacte i les possibilitats de control, d’acord amb la següent escala de colors:
Alta

Mitja

Baixa

Nom(s) popular(s), coneguts en català, castellà, anglès i francès.
Imatges. Detalls de l’aspecte general, fulles, flors o fruits útils per a la identificació de
l’espècie. Les imatges il·lustrades en gran mesura són de l’autor (Enric Bisbe), en cas
contrari es detalla l’autoria.
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Descripció. Es detallen els trets característics que permeten identificar l’espècie com
ara aspectes referits a la forma vital, tipus de fulles, detalls del fruit i aspecte de les
tiges o troncs.
Biologia. Es recullen les principals característiques biològiques de l’espècie com la
forma de dispersió predominant, característiques referides a la reproducció, dispersió
de les llavors i polinització.
Requeriments ecològics i hàbitat. Es recullen les principals preferències en relació
tipus de sòls, requeriments hídrics, o preferències per condicions d’il·luminació. Quan
és possible s’indiquen els principals hàbitats on l’espècie tendeix a instaurar-se.

Distribució geogràfica nativa. En referència a la regió de procedència de l’espècie.
Es detalla l’origen geogràfic (p.e Austràlia, des de Gales del sud fins a Victoria).
Espècies amb que es pot confondre. Relació d’altres espècies siguin autòctones o
al·lòctones presents a casa nostra, amb les quals una persona no experimentada les
podria arribar a confondre.
Distribució i establiment entorn l’EIN les Gavarres. Descriu la via d’introducció, així
com el moment en què es va introduir el tàxon a Catalunya (Europa). Es descriu la
forma d’implantació i els mecanismes que n’afavoreixen la dispersió. Algunes de les
localitats rellevants on l’espècie es troba naturalitzada i s’acompanya d’un mapa de la
distribució del tàxon en el moment actual.
El mapa inclou únicament informació referida a l’àmbit de l’anella de les Gavarres,
definit per la xarxa viària principal. Es detalla la distribució de l’espècie a partir de les
quadricules UTM de 1 Km2, de les quals es té constància de la presència del tàxon
sigui naturalitzat, subespontani o plantat. Els respectius quadrats on l’espècie és
present s’identifiquen de color taronja.
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Figura 3. Mapa esquemàtic de referència, amb la distribució coneguda de Delairea odorata
(2008)

Les referències estan constituïdes per la xarxa hidrogràfica principal, i els límits de
l’EIN aprovats provisionalment en la delimitació definitiva. La hipsometria correspon a
les diferents cotes del terreny compreses en intervals de 100 m altitudinals,
representant-se 6 classes compreses entre els 0 i els 600 m. En el mapa de referència
(Figura 2.) a diferència dels mapes de les fitxes, es mostren els principals nuclis de
població i els principals cims muntanyosos, com a referències principals.
Mecanisme d’introducció. Es detalla si l’espècie fou introduïda de manera accidental,
com a mala herba, com a planta ornamental, com a espècie silvícola ...
Impacte ecològic. Fa referència al tipus d’impacte que l’espècie exerceix sobre les
comunitats naturals. El tipus de competència que exerceix i la forma d’implantació
(peus isolats, grans masses continues...)
Es fa molt difícil valorar els impactes a nivell de competència per a la polinització i per
a la dispersió dels fruits, amb la resta d’espècies de flora.
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Dinàmica actual i futura. Es pretén valorar el comportament dels poblaments
naturalitzats en el moment actual, i l’evolució que es preveu d’acord amb el grau
d’establiment i altres factors que puguin condicionar-ne l’evolució.
Comportament invasor. Es detalla el comportament invasor del tàxon segons el
comportament invasor establert per (Sanz-Elorza, et al.2001) per a España.
Mesures de control. En els casos que és possible, s’indica com evitar la dispersió, ja
sigui mitjançant l’ús ornamental exclusiu de peus masculins (quan és possible), evitant
el transport de propàguls... En casos concrets es descriu la metodologia emprada per
a la seva eradicació.
Gestió. Es defineix quina gestió seria desitjable d’efectuar de manera immediata en
l’àmbit del massís de les Gavarres i àrees d’influència.
Experiències realitzades. Quan és possible, es dóna referència d’experiències
realitzades per a l’eradicació o control del tàxon en l’àmbit nacional o internacional.
Altres observacions. Es pretén recollir curiositats, o altres aspectes interessants de
l’espècie.
Bibliografia i enllaços web. Referència algunes webs interessants i a bibliografia
específica.
Imatges de l’impacte. Es pretén mostrar el tipus d’implantació a partir de punts on
l’espècie es troba clarament naturalitzada dins l’àmbit de treball.
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4.4. Fitxes de les espècies seleccionades com a prioritàries de gestió

Nº
Fitxa

Tàxon

Valoració
final
Importància
de l’Impacte

1

Acacia dealbata Link

67

Molt
emprada
en
jardineria.
Les
característiques biològiques de l’espècie, i el
comportament invasor en altres regions en
justifiquen l’estudi i seguiment.

2

Ailanthus altissima (Miller)
Swingle

75

Majors valors en quant a les capacitats
colonitzadores i d’esdevenir una plaga.

3

Broussonetia papyrifera (L.)
Ventenat

51

Característiques biològiques que la fan molt
perillosa. Grau de naturalització actual baix.

4

Buddleja davidii Franchet

53

Tot i molt localitzada en alguns punts es
comporta com a una espècie molt invasora.

5

Coronilla valentina ssp. glauca
(L.) Batt. in Batt. et Trab.

40

Pot compartir hàbitat amb dues espècies
protegides a les Gavarres Teline linifolia, i
Adenocarpus telonensis.

6

Cortaderia selloana (Schultes &
Schultes fil.) Ascherson &
Graebner

58

Molt emprada en jardineria i naturalitzada en
molts punts al sector marítim. En clara
expansió.

7

Cyperus eragrostis Lam.

54

S’instaura afectant hàbitats de gran interès
florístic.

8

Delairea odorata Lem.

56

Espècie amb importants focus fora de l’EIN, i
amb una gran capacitat invasiva en ambients
de ribera.

49

Plantada en poques localitats entorn del
massís, mostra una capacitat de naturalitzarse important comparable biològicament a la
robínia.

9

Gleditsia triacanthos L.

10

Opuntia maxima Mill.
66

Actualment genera els principals impactes
fora de l’espai. Es podria veure afavorida
davant unes condicions de clima més àrid.

11

Parthenocissus quinquefolia (L.)
Planchon in A. & C. DC.

49

Espècie amb nombrosos focus en les
urbanitzacions perimetrals de l’EIN, i capacitat
de naturalitzar-se a grans distàncies.

12

Pyracantha crenatoserrata
(Hance.) Rehder

54

Molt emprada en tancaments vegetals, mostra
clara capacitat de naturalitzar-se prop de
zones urbanitzades.

13

Robinia pseudoacacia L.

77

Totalment instaurada substituint en molts
casos les formacions de ribera autòctones.

14

Senecio tamoides DC.

52

Totalment naturalitzat en urbanitzacions de la
façana litoral, mostra gran capacitat invasiva
en ambients mediterranis arran del mar.

15

Tradescantia fluminensis Vellozo

40

Capaç de tapissar grans extensions en el
sotabosc d’alzinars ben constituïts.
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4.5. Recomanacions per altres espècies exòtiques
Els estudis realitzats posen de manifest que a la província de Girona, per a diversos
espais (façana litoral, boscos de ribera, muntanya mitjana ...) un gran percentatge de
les plantes que es troben naturalitzades són espècies emprades en jardineria. Entorn
del massís de les Gavarres, la primera fase del catàleg de les espècies exòtiques es
va determinar que un 43,85 % de les espècies exòtiques han tingut l’origen en l’ús
ornamental. Entre aquestes hi trobem algunes de les espècies amb major potencial
invasor i que actualment són emprades encara en jardineria (Ailant i robínia).
És molt necessari doncs conscienciar la població i els sectors professionals implicats
considerant les administracions locals, els jardiners, els productors i venedors
d’aquestes espècies de la magnitud del problema. L’ús d’espècies ornamentals és un
sector molt dinàmic, amb una renovació constant i introducció de noves espècies,
alhora que els darrers anys s’ha produït una proliferació de petits enjardinaments
particulars que fa difícil el seu control.
Precisament és en aquest grup d’espècies d’introducció voluntària on existeix una
major possibilitat de gestió, evitant la seva naturalització.
Es necessari impulsar la creació d’una normativa sobre la comercialització i ús
d’espècies ornamentals. La prohibició de la comercialització de les espècies més
invasives, requereix de la participació del sector viverista, tant per evitar la seva
comercialització, com en la recerca de plantes alternatives per a la substitució. A llarg
termini caldria disposar d’una normativa de certificació de plantes al·lòctones no
perilloses. Això implicaria que la introducció de noves espècies passés per un període
de seguiment per tal de certificar que el seu comportament no és invasor en les
condicions ambientals de Catalunya.
En un marc concret entorn del massís de les Gavarres, el primer pas és incentivar el
coneixement del problema a les administracions locals i per part de la població.
A banda d’evitar plantar les espècies ornamentals considerades prioritàries de gestió,
de les quals a excepció de Cyperus eragrostis la resta són espècies emprades com a
ornamentals, cal avançar en la gestió de les restes de poda.
Per a un bon nombre d’espècies la capacitat de naturalitzar-se depèn del fet que hi
hagi restes de poda que siguin abocades al medi natural, en indrets on ningú vetlli per
evitar el seu establiment.
Cal estudiar doncs la manera com les administracions locals poden contribuir a una
recollida eficaç de les restes vegetals, que hauran de ser degudament tractades.
Paral·lelament cal sanejar aquells punts on tradicionalment s’han fet abocaments i
existeixen peus naturalitzats de diverses espècies, i que s’han identificat en l’arxiu
gràfic corresponent (Llista d’abocaments a sanejar).
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4.5.1. Espècies emprades com a ornamentals que mereixen especial atenció en
la gestió de les seves restes de poda.
Gestió i control de les espècies emprades com a ornamental que mereixen especial
atenció en la gestió de les seves restes de poda. En general es tracta d’espècies que
produeixen un impacte baix o moderat, ja que depenen per a la seva dispersió de la
mà de l’home. En qualsevol cas contribueixen a una clara degradació dels ambients
seminaturals periurbans.

Acant Acanthus mollis L.
Planta ornamental que apareix localment naturalitzada en herbassars ruderals sobre sòls
profunds i humits. Generalment a les proximitats de masos, o àrees urbanitzades, com a la
Vall de Sant Daniel entorn del Passeig arqueològic. No s’ha observat naturalitzat en
ambients naturals de gran interès, ni a una distància important d’àrees urbanitzades. Es
desconeix si a banda de la reproducció per rebrots ho fa a partir de llavors, en tot cas
semblaria que no tenen una capacitat de dispersió important.
Propostes de gestió
Evitar la dispersió de restes de les arrels cap a ambients naturals. Contenir les poblacions
que tendeixen a escampar-se arrancant les plantes que creixen més allunyades.

Cabelleres de la reina Aptenia cordifolia (L. fil.) Schwantes
És una espècie ornamental emprada en parterres i talussos. Rarament es troba
naturalitzada fora dels ambients urbans, exceptuant en espais lliures de vegetació propers al
litoral. A les Gavarres, tot i que es força emprada en jardineria l’espècie no es mostra
preocupant, per la baixa capacitat de dispersió, i per la manca d’hàbitats naturals favorables.
Propostes de gestió
Caldria un mínim seguiment en cas que hi hagi una aridització del clima.

Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M. Knuth
Espècie plantada amb finalitats ornamentals, amb un comportament similar a les plantes del
gènere Opuntia. Plantada en un nombre reduït de localitats dins l’EIN, i naturalitzada en
parcel·les suburbanes al límit de l’espai a les urbanitzacions Riufred i Can Manel entre
altres. La dispersió es produeix a partir de restes de poda, i abocaments incontrolats.
Propostes de gestió
Seria recomanable que l’espècie no es plantés. Caldria intervenir en les poblacions
naturalitzades al límit de l’espai, així com gestionar-ne degudament les restes de jardineria.
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Bidens aurea (Aiton) Sherff
Planta introduïda amb finalitats ornamentals, que ocasionalment es troba naturalitzada en
herbassars més o menys humits i ruderalitzats. Apareix en alguns punts entorn de rieres, al
mig d’àrees urbanitzades. No es coneix a l’interior de l’EIN, tot i trobar-se al límit entorn de la
Riera de Vall-llobrega al Raval de Dalt. Altres poblaments fora de l’espai, però a les
proximitats són entorn del Torrent de la Coma i a Treumal de Dalt, a Castell-Platja d’Aro. No
s’ha constatat que l’espècie arribi a reproduir-se sexualment, i sembla que majorment es
propaga a partir de les arrels. Aquestes poden ser arrossegades per l’aigua, tendint a envair
les lleres on arriba la espècie.
Propostes de gestió
En primer terme cal una bona gestió de les restes de jardineria per evitar que apareguin
nous poblaments en el medi natural. Caldria estudiar si és capaç de produir llavor viable, i si
localment s’escampa de forma natural mitjançant les llavors. Seria adient eliminar els petits
poblaments naturalitzats que es coneixen entorn de la riera de Vall-llobrega, el Torrent de la
Coma i a Treumal de Dalt.

Ungla de gat Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. in E. Phillips
Considerada una de les espècies més problemàtiques al litoral en cotes situades per sota
dels 35 m sobre el nivell del mar. Especialment problemàtica a les costes del Parc Natural
del Cap de Creus, i a la Costa Brava en sentit ampli. En aquests espais es produeix una
dispersió dels fruits que són consumits per gavians (Larus cachinans). A les Gavarres
rarament apareix subespontània a les proximitats d’habitatges, i no es té constància de
l’aparició de peus a partir de llavors dispersades per endozoocòria.
Propostes de gestió
Únicament cal fer un seguiment de l’espècie per constatar que no modifica la capacitat
invasiva. Seria desitjable minimitzar el seu ús en jardineria, doncs tot i no ser invasiva entorn
de les Gavarres, es poden dispersar llavors cap als ambients litorals on és especialment
problemàtica. Podria esdevenir problemàtica en cas que es donés una aridització del clima, i
apareguessin espais lliures de vegetació. Cal fer especial èmfasi en la bona gestió de les
restes de poda doncs petits fragments són capaços d’arrelar i produir un individu naturalitzat.

Vinya del Tibet Fallopia baldschuanica (Regel) Holub
Actualment poc emprada com a planta ornamental, sol aparèixer en espais periurbans, o
entorn de cases o parcel·les no gestionades on havia estat plantada, i amb el pas del temps
ha tendit a escampar-se vegetativament un bon exemple el trobem a Can Miralles (Sant
Daniel) i també entorn de Can Castelló (Monells) on arriba a enfilar-se per les parets de la
casa. Considerada una espècie perillosa en espais com la Garrotxa, on arriba a colonitzar
cingleres i espais rocallosos.
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Propostes de gestió
Sanejar els espais periurbans i allà on creix de forma naturalitzada. Desestimar-la com a
espècie ornamental, i incentivar la substitució per altres espècies volubles no invasores.
Gestionar degudament les restes de poda.

Flor de plata Lunaria annua L.
S’havia plantat com a flor ornamental, principalment per a la confecció de rams secs. Es
troba naturalitzada de forma puntual en herbassars ruderals i en ambients forestals humits,
sovint a les proximitats de masos o zones urbanitzades. Dins de l’espai apareix en alguns
punts com la riera de Salenys. També en altres punts fora de l’espai com ara els Pins del
Ros (Celrà), Torrent de la Coma a Santa Cristina i entorn de la Riera de Monells (Calonge).
Propostes de gestió
Actualment és una espècie ornamental en desús, i a grans trets els poblaments existents
són deguts a antics abocaments de restes de jardineria. No és una espècie que produeixi un
impacte ambiental rellevant, en qualsevol cas es podria eliminar els principals poblaments
naturalitzats. El més important entorn de la Riera de Salenys.

Lligabosc japonès Lonicera japonica Thumb. In Murray
Originària de l’est d’Àsia, Xina, Japó i Corea, ha estat emprada de forma abusiva com a
espècie ornamental. No s’ha constatat que es reprodueixi sexualment en l’àmbit d’estudi, i
els punts on es troba naturalitzada sempre es situen en ambients alterats, on s’han efectuat
abocaments de restes vegetals.
Propostes de gestió
Seria desitjable substituir-ne l’ús en jardineria per altres espècies autòctones com L.
peryclimenum que tot i ser menys vigorosa, presenta una floració abundant, amb fruits
vistosos de color vermell. Caldria fer un seguiment per tal de constatar que no s’arriba a
reproduir sexualment, en cas que adquirís aquesta capacitat seria una espècie que produiria
un gran impacte en ambients naturals. Caldria sanejar els principals punts on es troba
naturalitzada al límit de l’EIN, que poden actuar com a focus de dispersió.

Barretera Petasites pyrenaicus (L.) López González
Originària del nord d’Àfrica, ha estat plantada àmpliament en jardineria. Es naturalitza amb
facilitat en ambients amb un sòl profund i un cert grau d’humitat, generalment a les
proximitats d’edificacions. Es desconeix si arriba a reproduir-se sexualment, tot i que tot fa
pensar que ho faci únicament de forma vegetativa.
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Propostes de gestió
Tot i que no es tracta d’una espècie molt invasiva, caldria eradicar alguns poblaments. En
destaquem un a les proximitats de Cal Gallaret, entorn de la riera de la Marqueta.

Ricí Ricinus communis L.
Introduït com a espècie ornamental, apareix puntualment subespontani en àrees properes a
les àrees urbanitzades (Urbanització Mas Pere), en ambients alterats, sovint a les
proximitats de petits cursos fluvials i ambients amb un cert grau d’humitat. Mostra una baixa
capacitat de dispersió de les llavors.
Propostes de gestió
Caldria fer un seguiment de l’espècie i eliminar els peus naturalitzats per evitar el seu
establiment en espais naturals.

Yucca Yucca aloifolia L. Y. Gloriosa
Plantades amb finalitats ornamentals trobem 3 espècies entre les quals les més esteses Y.
Aloifolia L. i Y. Gloriosa, també hi és present Y. Filamentosa. Són espècies àmpliament
plantades en jardineria, a les zones urbanitzades dins l’EIN, per la gran resistència que
mostren a la sequera. És un gènere que pel que fa a la seva biologia, mostra una baixa
capacitat de naturalitzar-se a partir de llavors. La presència en ambients naturals respon
sempre al fet que l’home l‘hi ha plantat o bé a abocaments de restes vegetals. Aquestes
espècies mostren una gran capacitat d’arrelar a partir de fragments i restes de poda. Són
espècies que fan un important impacte visual.
Propostes de gestió
La gestió de l’espècie passaria per una bona gestió de les restes de poda, evitant els
abocaments de propàguls al medi natural. Seria adient l’eliminació dels peus naturalitzats en
hàbitats naturals, generalment associats a la presència d’abocaments. Es disposa d’algunes
experiències per a la eliminació mecànica, a partir del desarrelament. Cal recollir tots els
fragments i eliminar-los.
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4.5.2. Altres espècies per les quals cal fer consideracions

Mimoses
Sota la denominació genèrica de mimoses, a banda de l’espècie més àmpliament coneguda
i plantada (Acacia dealbata), que ja hem tractat amb detall, s’han identificat altres 4 espècies
del mateix gènere plantades a les proximitats de l’espai.

Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Molt emprada en jardineria, i plantada a les urbanitzacions de la façana marítima,
urbanització Riufred, el Mas nou, Malvet, Bell-lloc… Apareix puntualment naturalitzada, dins
l’espai a la Vall de Sorinella. Considerada invasora a la Península ibèrica (SANZ-ELORZA
et al. 2004).

Acacia melanoxylon R. Br. In Aiton
Espècie rarament plantada, que no s’ha trobat dins l’àmbit de l’EIN. Apareix plantada a les
proximitats, a l’entrada de la urbanització el Mas Nou. Aquesta espècie té uns requeriments
d’humitat edàfica important, raó que fa pensar que representa un risc invasor moderadament
baix.

Acacia retinodes Schltdl.
Plantada en punts propers a l’EIN com el nucli de Llofriu, i a Can Dilla (Santa Cristina d’Aro).
Es desconeix el comportament que podria tenir entorn del massís.

Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl.
Apareix plantada a diferents punts del sector marítim. Com a exemple a tocar del Cementiri
de Calonge. Cal fer especial atenció a aquesta espècie doncs es té constància que a Sant
Feliu de Guíxols es troba naturalitzada en ambients termòfils, damunt de sòls oligotròfics, on
mostra una important capacitat invasiva. El fet que no l’haguem identificat dins l’espai faria
aconsellable prohibir el seu ús com a jardineria dins l’àmbit de l’EIN.
Propostes de gestió
Caldria eliminar els petits poblaments on s’ha trobat naturalitzada A. Longifolia, així com fer
un seguiment de les diferents espècies. Seria desitjable evitar l’entrada d’aquestes o noves
espècies de mimosa, fet que es podria raonar permetent de plantar l’espècie més estesa A.
Dealbata i evitant problemes en el futur.
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Arça o Negund Acer negundo L.
Arbre caducifoli, originari del nord d’Estats Units, es troba plantada en l’àmbit de les
Gavarres, emprada com a arbre d’ombra. L’espècie es mostra molt invasiva en ambients
fora del massís, especialment a les ribes i arenys fluvials entorn del Riu Ter, en ambients
oberts, i lleugerament humits. A les Gavarres sembla que no hi troba ambients propicis, tot i
que arriba a aparèixer puntualment naturalitzat a les proximitats d’àrees urbanes (Pla de
Salelles a Cruïlles), fora dels límits de l’Espai d’Interès Natural “les Gavarres”.
Propostes de gestió
Alhora de gestionar aquesta espècie, s’ha de tenir en compte el fet que es tracta d’una
espècie dioica, és a dir que hi ha peus masculins i femenins diferenciables. Caldria evitar de
plantar els peus femenins, que són els que produeixen llavors, que en escampar-se amb el
vent, fan possible que l’espècie es naturalitzi.
Alhora caldria eliminar els peus naturalitzats en el medi natural que actuen com a focus de
dispersió a partir de llavors. Malgrat no sigui una espècie preocupant a les Gavarres, la
gestió de la flora al·lòctona caldria efectuar-la en un marc territorial ampli.

Atzavara Agave americana L.
Originària de l’est de Mèxic, ha estat plantada àmpliament a les Gavarres des de temps
antic, essent l’espècie introduïda més àmpliament distribuïda entorn dels masos gavarrencs
(arribà a Espanya al s.XVI). Inicialment a banda de l’ús com a espècie ornamental, es té
constància que es feia servir per fixar alguns marges, i se’n feien alguns aprofitaments. Les
seves fulles una vegada eliminades les espines es tallaven a trossets i es barrejaven amb
altres vegetals per a fer menjar a les vaques, durant els períodes d’extrema sequera en que
no hi havia altre tipus de farratge. Aquest aprofitament tot i testimonial podria explicar que es
trobessin plantades pràcticament en tots els masos. A les Gavarres es troben àmpliament
distribuïdes, tot i que no representen un gran problema, hem de fer notar que allà on hi
trobem un rodal, aquest es manté al llarg del temps a partir de rebrots, i en molts casos amb
clara tendència a escampar-se. Tots aquests espais ocupats, d’alguna manera queden
exclosos a les espècies pròpies del massís. En casos puntuals hi ha poblaments molt
extensos (Santa Pellaia), entorn de Can Pujades de Montnegre o l’Olivet del Ros a Celrà. No
s’ha constatat si a banda de la reproducció vegetativa es reprodueixen de llavor, en l’àmbit
del massís tot i que ho fan en altres regions peninsulars. Fent el supòsit que hi hagi
producció de llavor viable, sembla evident que no tenen una bona capacitat de dispersió, ja
que no s’han vist peus isolats que creixin allunyats de zones humanitzades. L’espècie es
podria veure afavorida en cas que hi hagi un canvi del clima cap a condicions més càlides i
àrides, doncs es una planta del tipus metabòlic CAM (molt adaptaves a la falta d’aigua).
Considerada invasora en els penya segats litorals.
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Propostes de gestió
La gran capacitat d’arrelament i reproducció vegetativa, fan necessària una correcte gestió
de les restes de jardineria evitant els abocaments al medi natural. Petits fragments d’arrel
podrien suposar l’establiment d’un nou poblament naturalitzat. Cal un seguiment per
constatar si l’espècie es reprodueix sexualment.
Seria interessant portar a terme
experiències per a eliminar algun dels rodals naturalitzats, i adquirir capacitat de gestionar
l’espècie. Sembla que els mètodes mecànics serien el més apropiats.

Lledoner Celtis australis L.
Arbre originari de la mediterrània de l’Est que fou introduït en temps molt reculats. Tot i no
ser una espècie molt agressiva, el gran nombre de fruïts i la bona dispersió de les llavors
que fan els ocells i mamífers en alimentar-se dels lledons, expliquen la seva gran presència
en el conjunt del territori.
Propostes de gestió
En els ambients naturals, especialment en petits torrents en zones properes a masos i zones
urbanitzades arriba a ser força abundant la presència de peus naturalitzats. En els darrers
temps s’ha vist afavorit ocupant els espais que tradicionalment ocupava l’omeda, i que han
quedat lliures en morir per efecte de la grafiosi. La tendència de les poblacions és clarament
a incrementar. Caldria integrar en la gestió forestal la gestió de l’espècie, eliminant els peus
naturalitzats al vell mig de l’àmbit forestal, i afavorint les espècies autòctones. És una
espècie rebrotadora que tot i ser tallada rebrotarà.

Cotoneaster Cotoneaster lacteus w.w.sm.
Conjuntament amb altres rosàcies arbustives (Pyracantha spss.), produeixen una gran
quantitat de fruit que és dispersat de forma molt efectiva pels ocells. Tot i que mostra una
taxa de germinació moderadament reduïda, sovint apareix naturalitzat a les proximitats de
les zones urbanes, o d’àrees ajardinades entorn de les infraestructures viàries. És una
espècie molt sensible al Foc bactèria. Arrel de l’aparició d’un focus d’aquesta malaltia de
declaració obligatòria, a Bordils a la primavera de 2007, s’ha prohibit plantar aquesta
espècie en tot tipus de jardins públics de la província de Girona.
Propostes de gestió
Existeix un extens poblament al sector del Congost a Celrà, entorn de la C-66 de Besalú a
Palafrugell. L’espècie fou plantada per revegetar una important esllavissada sobre el “muro”
en els anys 80, i actualment s’ha naturalitzat en les àrees properes arribant a aparèixer a
centenars de metres del punt originari.
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Caldria estudiar amb major detall l’abast d’aquest poblament i si s’escau dissenyar
intervencions per al seu control. En qualsevol cas seria recomanable desestimar el seu ús, i
emprar espècies autòctones com Crataegus monogyna amb el qual poden compartir
característiques ornamentals.

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees
Aquesta gramínia, originaria de Sud Àfrica, amb un port que arriba al metre d’alçada, ha
estat introduïda a diversos talussos de la carretera C-65, arrel de les obres de desdoblament
(Costa de l’ou). Tot i que no s’ha trobat naturalitzada a l’interior de l’espai, els poblaments
existents entorn de la carretera, fàcilment portaran a la seva naturalització. Es tracta d’una
gramínia amb un important sistema radicular, i amb gran capacitat competitiva, que fàcilment
es pot instaurar en hàbitats naturals. Les possibilitats de control de l’espècie una vegada
naturalitzada són molt baixes, mentre l’impacte que genera és mitjà.
Propostes de gestió
Passen per evitar l’ús d’espècies exòtiques en les restauracions ambientals. En aquest sentit
caldria instar a l’administració de la Generalitat de Catalunya, per a minimitzar el problema a
partir de la prevenció, mitjançant la prohibició de les plantes invasores perilloses, i
fonamentant l’ús de les plantes locals en les restauracions d’obres i infrastructures.

Erigeron karvinskianus DC.
Planta emprada en xerojardineria, amb aspecte que recorda una petita margarita. Produeix
gran quantitat de llavors que es poden dispersar pel vent. Caldria evitar el seu ús, emprant
espècies autòctones.
Propostes de gestió
Generalment es troba com a subespontània a les proximitats de zones urbanitzades.
L’espècie mostra una clara tendència expansiva. Caldria eradicar el poblament citat per A.
Mallol & Pep Maynés (Nous Xenòfits al Baix Empordà doc. Inèdit) situat al salt d’aigua
principal del Pou de les Goges (DG9733), al terme municipal de Santa Cristina d’Aro, a uns
130 metres sobre el nivell del mar.
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Troana Ligustrum lucidum X.T. Aiton
Arbust originari de l’Àsia de l’est, sovint emprat com a arbre ornamental. L’espècie produeix
una gran quantitat de fruits, que són consumits pels ocells frugívors. Presenta doncs una
bona capacitat de dispersió de les llavors. S’instaura en ambients de bardissa i vorades del
bosc. A les Gavarres no es té constància que s’hagi arribat a naturalitzar. En canvi l’espècie
mostra una gran capacitat invasora en ambients propers, en són exemple algunes masses
forestals al límit amb el nucli de Sant Gregori, de Celrà i l’entorn de l’estany de Banyoles on
l’espècie mostra clara capacitat de naturalitzar-se. En l’àmbit de l’espai no es coneixen
poblaments naturalitzats ara bé sovint es emprada per a fer tancaments vegetals. Citar en
aquest sentit un important tancament que hi ha al pla de Banyeres, que poden esdevenir
importants focus de dispersió de llavors entorn del riu Daró.
Propostes de gestió
Caldria un seguiment a l’entorn dels punts on hi és plantada de forma massiva, per a
controlar que no arriba a naturalitzar-se. Seria desitjable evitar l’ús d’aquest arbust en
jardineria, que alhora que pot esdevenir difícilment controlable, presenta fruits amb toxicitat.
La substitució en tancaments es podria fer per altres espècies perennifòlies del territori, com
el marfull (Viburnum tinus) o l’arboç(Arbutus unedo).

Parkinsonia aculeata L.
Arbre ornamental que s’ha començat a plantar en alguns punts propers al massís, en els
darrers 10 anys. No es té constància que s’hagi arribat a naturalitzar en cap indret amb
habitats naturals entorn del massís. L’espècie es mostra molt invasora en molts espais
naturals al sud d’Estats Units, Austràlia, Hawaii... a Portugal i al sud d’Espanya. A la
península suposa una amenaça pels ecosistemes fluvials, especialment per a rambles
mediterrànies.
Propostes de gestió
Caldria fer-ne un seguiment doncs, potencialment es podria arribar a naturalitzar a espais de
gran interès com entorn dels cursos fluvials del Daró o del Rissec on hi ha hàbitats amb
abundants espais oberts. Les característiques biològiques de l’espècie fan desaconsellable
el seu ús com a arbre ornamental, raó per la qual caldria considerar que no es plantes en
l’àmbit de l’EIN.

Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil.
Emprat en jardineria per a la construcció de tancaments vegetals, és una espècie poc
exigent, resistent tant al fred com a la sequera, amb flors molt flairoses. Produeix un gran
nombre de llavors, que són dispersades pels ocells. A les Gavarres no s’ha constatat que
l’espècie mostri una gran capacitat de naturalitzar-se, únicament s’han trobat alguns peus
aïllats en ambients periurbans, i en espais fluvials a les proximitats d’àrees urbanes, com a
exemple a la Riera de Vall-llobrega, al Raval de Dalt.
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Propostes de gestió
Actualment no requereix intervencions d’eradicació, si no que cal un seguiment per
contrastar que l’espècie no incrementi la capacitat de dispersió al medi natural.

Plàtan Platanus orientalis Miller var. Acerifolia(Willd.) Aiton
Emprat tradicionalment com a arbre de fusta. Tot i la consideració inicial que es tractava
d’una espècie híbrida, està clarament constatat que produeix una bona quantitat de llavor
capaç de germinar en ambients fluvials i entorn de basses. Aparentment sembla que en la
darrera dècada aquesta capacitat de regeneració ha anat a l’alça, ja que apareixen molts
plançons relativament joves i un petit nombre d’arbres de gran diàmetre.
Propostes de gestió
En la gestió per a la millora dels ambients de ribera, i les intervencions dins el domini públic
hidràulic, s’ha de fer la consideració que és una espècie exòtica, i sempre que sigui possible
incentivar la substitució per alguna de les espècies d’arbres autòctons. Seria interessant
d’eliminar-ne els petits poblaments existents en ambients ben conservats com la conca
fluvial del Riu Daró. No hi ha experiències en l’àmbit local per a la seva eliminació, fet que
faria interessant l’execució d’experiències pilot amb diverses metodologies.

Ulex europaeus L. Subsp. europaeus
És una planta molt semblant a les argelagues i gatoses autòctones a les Gavarres. Es
coneix una única població plantada entorn de la variant de la N-II. L’espècie es va introduir
arrel de les obres de restauració dels talussos de la variant. Tot i que no es té constància
que s’estigui naturalitzant, és una espècie que té plena capacitat per fer-ho.
Propostes de gestió
Eliminar els pocs peus existents, probablement d’algunes desenes com a mesura preventiva
per evitar la naturalització.

Pennisetum villosum R.Br. ex Fresen
Planta introduïda per a usos de xerojardineria que ja es troba plenament naturalitzada en
alguns indrets al límit de les infraestructures viàries. Existeixen petits poblaments a Cassà
de la Selva, Llambilles, i principalment a Sant Feliu de Guíxols (Sant Pol).
Propostes de gestió
L’espècie produeix llavors clarament viables i amb bona capacitat de dispersió. El baix grau
d’implantació territorial encara faria possible la seva eradicació, fet que caldria considerar
paral·lela a la prohibició per a usos ornamentals.
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4.5.3. Seguiment i control de les noves espècies ornamentals
En l’actualitat existeix una capacitat de transport de mercaderies molt superior a la
coneguda fins el moment, aquest fet amb conjunció amb que el sector de la jardineria
és molt dinàmic, i que es fan grans esforços per innovar amb l’arribada de noves
espècies ornamentals, fa que regularment s’importin noves espècies ornamentals. Cal
per això un control de l’arribada de noves espècies per a detectar de forma precoç la
seva naturalització en cas que tinguin capacitat invasiva, essent aquesta la fase en
què encara pot ésser possible el seu control i eradicació.
A grans termes hi ha famílies que caldria rebutjar
“a priori”, el millor cas
l’exemplifiquen les gramínies, essent un grup molt evolucionat i amb capacitat de
polinitzar-se pel vent i disseminar un gran nombre de llavors de forma efectiva.

Noves plantes ornamentals introduïdes per a la Xerojardineria
Recentment s’han introduït diverses espècies amb el pretext de millorar l’economia hídrica i
sota el concepte de Xerojardineria, s’han importat noves espècies exòtiques amb gran
resistència a la sequera. Concretament plantes com Stipa tenuissima, Gaura lindheimeri o
Pennisetum setaceum. Aquestes espècies pròpies d’ambients molt àrids, i molt competitives
produeixen llavors viables, de manera que tot fa preveure que es naturalitzin amb facilitat.
De fet a l’entorn dels punts on han estat plantades passat el primer any és evident un gran
regenerat per llavor, que fàcilment arribarà al medi natural. (imatge a l’Annex)
A tall d’exemple, Gaura lindheimeri ha estat prohibida en altres països mediterranis una
vegada evidenciada la seva gran capacitat de naturalització. Aquesta onagràcia originaria
d’Amèrica del nord, que ja ha estat prohibida a Austràlia. A casa nostra recentment
introduïda, ja s’ha evidenciat que produeix gran quantitat de llavor viable, i que amb una sola
anualitat aconsegueix naturalitzar-se.
Propostes de gestió
Caldria promoure l’elaboració d’una normativa per a la certificació de que les noves plantes
importades per a jardineria no són susceptibles de naturalitzar-se. Aquesta certificació
hauria de considerar entre altres el comportament de l’espècie en altre països amb climes
semblants. De fet espècies com Gaura lindheimeri, tenen un comportament molt invasiu al
NSW d’ Austràlia.
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5. DISCUSSIÓ
5.1. Tipologia de les espècies més problemàtiques
La presència d’espècies exòtiques entorn de les Gavarres, és comparable a la d’altres
territoris estudiats. La primera part de l’estudi posà de manifest el fet que de 130
tàxons detectats en el conjunt del massís i àrees d’influència, el 60 % havien arribat
mitjançant un mecanisme d’introducció voluntari (jardineria, conreu, silvicultura...) .
Entre els tàxons considerats d’introducció involuntària (accidentals o males herbes), hi
trobem únicament 1 tàxon considerat dins el xenotipus metàfit holoagriòfit, és a dir,
espècies establertes de manera permanent dins comunitats amb un alt grau de
naturalitat. Es tracta de Paspalum distichum conegut popularment com a gram d’aigua
i que ocupa fàcilment ambients aquàtics com basses temporals mediterrànies. Entre la
resta de tàxons d’introducció involuntària, hi trobem un total de 14 tàxons considerats
metàfits hemiagriòfits, és a dir, establertes de manera permanent dins comunitats
seminaturals.
El 73,07 % dels tàxons d’introducció involuntària no afecten a comunitats naturals si no
que s’instauren en els conreus, solars no edificats, aparcaments de vehicles... Aquest
grup d’espècies d’introducció involuntària no tenen efectes molt remarcables sobre el
patrimoni natural, si bé són un greu problema per l’agricultura suposant importants
pèrdues econòmiques. De fet la major part de les espècies conegudes com a males
herbes agrícoles són espècies exòtiques (Amaranthus retroflexus, Oxalis articulata,
Chamaesyce prostrata ...).
Podem concloure que pel que fa a les espècies que poden exercir una major pressió
sobre els ambients naturals, es tracta en gran mesura de tàxons que han estat
introduïts voluntàriament com a espècies ornamentals o per a la silvicultura. Aquest fet
és una oportunitat, ja que fent pedagogia de la problemàtica en els sectors
implicats es podria arribar a incidir i evitar la naturalització de noves espècies que
puguin alterar els ambients naturals. A banda de la difusió encaminada a la
conscienciació de la població, caldria buscar la complicitat del sector viverista, per
evitar la comercialització de les espècies més problemàtiques o susceptibles de serho. En aquest sentit remarcar que el 73 % de les espècies arribades a partir d’un
mecanisme d’introducció voluntari corresponen a espècies ornamentals.
Entre els 15 tàxons seleccionats com a prioritaris de gestió, essent tàxons amb
elevada capacitat de produir impactes en els hàbitats naturals, únicament 1 ha arribat
accidentalment, 12 són espècies ornamentals, i dues Robinia pseudoacacia i Opuntia
maxima, han estat emprades com a ornamentals, però la presència en el territori
respon més als usos silvícoles en el primer i als aprofitaments agrícoles en el segon.
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5.2. Condicions que afavoreixen la implantació i expansió
Els treballs de camp han posat de manifest que la presència i establiment de les
espècies exòtiques, si més no en les etapes inicials de la seva ocupació del territori
depenen totalment de la presència d’espais alterats per les activitats humanes. Així
tant si considerem el conjunt de totes les espècies exòtiques, com si ens centrem en
les 15 espècies prioritàries de gestió, aquestes es distribueixen i concentren a les
proximitats de les zones urbanes, urbanitzacions, conreus abandonats i en l’àmbit
d’influència directe de camins i carreteres. Es tracta però d’ambients on les espècies
que hi apareixen produeixen un baix impacte en els hàbitats naturals.
Per una banda la presència de zones ajardinades, facilita l’arribada de moltes espècies
ornamentals als hàbitats naturals propers. Per altra l’alteració dels hàbitats i la
capacitat de transport voluntària o involuntària associada a les activitats antròpiques
fan d’aquests entorns humanitzats l’òptim per a totes les espècies amb comportaments
oportunistes. Entorn de les zones urbanitzades més properes a la façana litoral, s’hi
afegeix l’atenuament de les temperatures hivernals com a un factor que hi afavoreix
espècies exòtiques pròpies de climes càlids (Sud Àfrica), essent aquests els àmbits on
la problemàtica assoleix una major magnitud.
En aquest sentit les urbanitzacions instaurades dins l’EIN, juguen un paper
determinant ja que són focus de dispersió de nombroses espècies, tant pel que fa a la
presència d’espècies ornamentals, com per la presència d’espècies que s’hi veuen
afavorides involuntàriament (males herbes). Aquest efecte s’evidencia entorn de les
urbanitzacions del Puig d’en Vinyoles, el nucli de Sant Mateu de Montnegre,
l’urbanització refugis de les Gavarres i les nombroses urbanitzacions del sector sud del
massís.

5.3. Espècies amb gran capacitat de dispersió en ambients naturals
L’establiment d’una espècie exòtica en els ambients naturals, suposa en molts casos
un pas sense marxa enrera. Les espècies amb gran capacitat de dispersió, i que
alhora troben ambients favorables, assoleixen ràpidament un grau d’ocupació que
impossibilita el seu control. A tall d’exemple, espècies com Phytolacca americana,
produeixen un gran volum de fruits carnosos que són consumits pels ocells,
dispersant les llavors a grans distàncies a l’interior d’espais amb gran naturalitat. Altres
espècies com Bidens subalternans, tenen mecanismes de dispersió de les seves
llavors enganxant-se al pelatge d’animals i aconseguint una dispersió molt efectiva a
grans distàncies. Per sort en el conjunt del territori estudiat, les espècies amb les
majors capacitats dispersives, no són les espècies més transformadores. Algunes
espècies amb notable capacitat transformadora, presents en l’àmbit d’estudi mostren
en altres condicions i territoris una capacitat dispersiva comparable, essent espècies
molt problemàtiques. Un bon exemple el constitueix Lonicera japonica que a casa
nostra no s’ha constatat la seva dispersió a partir de llavors. La millor eina per evitar
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l’establiment de tàxons especialment problemàtics és la prevenció i el seguiment tant
de les espècies presents com de la flora ornamental que es pugui anar implementant.

5.4. Afectació en els ambients naturals de les Gavarres
En relació a l’afectació directa de la flora exòtica invasora en els hàbitats amb un alt
grau de naturalitat, els ambients de brolla i bosc mediterranis es mostren molt robusts
davant la colonització d’espècies exòtiques. Entre els ambients naturals amb major
afectació es troben els ambients azonals, amb major disponibilitat d’aigua com els
boscs de ribera i les basses temporals.
Les formacions de ribera són amb diferència les que mostren una major vulnerabilitat a
l’establiment d’espècies exòtiques. L’espècie naturalitzada en major grau i que mostra
una major capacitat transformadora és la robínia (Robinia pseudoacacia). Aquesta es
troba àmpliament distribuïda (veure fitxa), afavorida pel fet que havia estat plantada
com a espècie silvícola. La distribució en el territori respon en bona part a espais que
havien estat alterats en el passat, o on havia estat plantada existint una clara
correlació amb la presència d’espais agrícoles, marges de camps... A partir d’aquests
rodals l’espècie tendeix a anar ocupant noves localitats al llarg dels ambients de ribera,
que tendeix a ocupar i transformar. En els grans sectors forestals l’espècie hi és
menys abundant.

Fig 4. S’han cartografiat els claps de robínia (vermell) naturalitzats en un sector de la Riera Verneda

A la imatge es fa evident que en els espais més forestals, que històricament han estat
sotmesos a un menor grau d’alteració la robínia té més dificultats de naturalitzar-se, i
són els ambients on trobem retalls de verneda ben conservada. Per contra es veu
afavorida en els ambients de ribera pertorbats, i als límits dels conreus. La
interpretació que cal fer, és que els àmbits ocupats per la robínia, que van ser alterats
en el passat no podran recuperar un bon grau de naturalitat de les formacions de
ribera naturals, ja que la presència i capacitat transformadora de la robínia perpetua la
seva presència al llarg del temps.
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Els hàbitats associats a basses temporals i pradells temporalment humits es veuen
afectats per espècies herbàcies amb una bona capacitat transformadora. El gram
d’aigua (Paspalum distichum) i la serrana d’Amèrica (Cyperus eragrostis), presenten
sovint grans recobriments monoespecífics que competeixen amb un gran nombre
d’espècies de flora d’interès.

5.5. Oportunitats en la gestió d’espècies transformadores
Malgrat els mapes de distribució inclosos en les fitxes de detall de les espècies
caracteritzades, poden portar a la falsa percepció que totes les espècies tractades es
troben àmpliament naturalitzades, cal considerar que aquests mapes, recullen la
presència de localitats on l’espècie és plantada, subespontània o naturalitzada. Entre
les espècies prioritàries, en gran mesura el grau d’implantació dels poblaments
naturalitzats és moderadament baix exceptuant la robínia, la serrana d’Amèrica i el
plomall de la pampa.
La distribució de bona part de les espècies considerades prioritàries en l’àmbit del
massís és prou restringida per valorar l’eradicació i control d’aquestes. Un bon
exemple el trobem en Delairea odorata, actualment present únicament en un reduït
nombre de localitats del sector marítim. L’ailant entre les espècies més
transformadores, és poc present a l’interior de l’espai amb un nombre de poblaments
inferior a 20 localitats conegudes, localitzant-se principalment al límit amb la plana.
L’actual grau d’ocupació podria incrementar en els propers anys fins a ser inassumible
l’esforç econòmic per al seu control.

5.6. Punts calents i punts freds, en relació a l’afectació de la problemàtica
De les citacions referides al total de les 15 espècies considerades com a prioritàries de
gestió, hem pogut confegir un mapa on es veu la distribució en el conjunt del territori
d’estudi. Es mostren per a cada un dels quadrats UTM de 1 X 1 Km, la presència en
nombre dels tàxons considerats prioritàris de gestió. No s’hi ha considerat la presència
absència de Cyperus eragrostis, ja que no es disposa d’informació per al total del
territori de manera que el valor màxim possible és de fins a 14 tàxons per UTM.
En referència a les espècies seleccionades com a prioritàries i la seva distribució
podem diferenciar grans sectors. Les quatre el·lipses vermelles identifiquen les zones
més problemàtiques i amb major concentració de tàxons prioritaris (zones calentes).
Es tracta del sector nord del massís entorn de la ciutat de Girona i Celrà, on l’àmbit
d’estudi limita amb els ambients de plana al·luvial del Ter. El segon gran sector
clarament problemàtic, és la façana litoral des de Mont-Ras a Santa Cristina d’Aro, on
trobem en algunes quadricules fins a 10 de les espècies considerades. S’identifiquen
punts dispersos amb presència de nombroses espècies, dins els sectors forestals,
corresponents a urbanitzacions ( Sant Miquel d’Aro, Refugis de les Gavarres). Aquests
punts es troben alhora propers a les zones fredes, i s’han de considerar prioritàris per
a la gestió.
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Per contra les zones fredes corresponen als grans sectors forestals, on les activitats
que s’hi duen a terme no afavoreixen ni l’arribada ni la instauració de les espècies
exòtiques.

Fig 5. Distribució de les espècies prioritàries de gestió, en vermell “zones calentes” en blanc
“zones fredes”

5.7. Preservació dels amplis sectors forestals “zones conservades”
La manca de pertorbacions de certa extensió en les zones identificades com a
“fredes”, com incendis forestals o roturacions agrícoles no afavoreixen l’establiment de
moltes espècies a diferència del que passa en àrees properes fora de l’espai. En
aquest sentit caldria un bon seguiment de l’evolució de la flora exòtica en relació a
espais que es puguin veure afectats per incendis forestals o altres pertorbacions
rellevants, on s’efectuïn rompudes i moviments de terra importants. La prevenció dels
incendis forestals, és alhora una prevenció a la instauració de moltes espècies de flora
exòtica. En aquest sentit els treballs al camp han detectat que en el sector calcinat
entorn de Treumal, les condicions posteriors a l’incendi han afavorit l’establiment de
diversos peus de Cortaderia selloana dins mateix de la brolla.
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5.8. Evolució possible en noves condicions climàtiques
La possibilitat d’un canvi climàtic que tendeixi a l’aridització del clima, incrementant les
temperatures mitjanes podria comportar en el futur immediat, un canvi en la capacitat
d’invasió de molts dels tàxons exòtics presents a l’entorn de les Gavarres. Així moltes
de les espècies que actualment són presents allà on han estat plantades, i no mostren
capacitat de reproducció sexual, podrien esdevenir molt invasores en altres
circumstàncies; un clar exemple són les figueres de moro i les mimoses. Alhora
l’escalfament global afavoriria l’establiment de noves espècies actualment limitades
per factors climàtics (PALUTIKOF ET AL. 1996).
Altres espècies senzillament tenen una baixa invasibilitat per la manca d’hàbitat, amb
requeriments d’espais oberts; en aquest cas podrien esdevenir molt invasives en altres
circumstàncies, com ara en cas que els hàbitats naturals patissin un incendi forestal.
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6. CONCLUSIONS i PROPOSTES D’ACTUACIONS
6.1. Estat de la invasió

x

A grans trets les espècies exòtiques presents en el moment actual a l’espai,
interfereixen en la recuperació i successió de les comunitats naturals
desestructurades cap a etapes més evolucionades dins la successió. En cap
cas les espècies exòtiques presents són prou competitives per substituir les
comunitats naturals sense l’existència prèvia d’algun tipus de pertorbació.
Aquest fet suposa que les comunitats forestals mediterrànies en general es
trobin protegides en menor o major grau.

x

Els tàxons prioritaris de gestió, que són els susceptibles de produir importants
impactes ecològics han estat introduïts bàsicament de manera voluntària a
partir d’usos ornamentals i silvícoles.

x

Els boscos de ribera, sotmesos a pertorbacions cícliques es veuen més
fàcilment ocupats per espècies com la robínia, que una vegada instaurades
alenteixen la recuperació cap als ambients originals. De fet les reiterades
revingudes tendeixen a afavorir la implantació de l’espècie invasora, lluny de
recuperar les condicions originals.

x

Els ambients azonals humits, recullen els hàbitats naturals més vulnerables a
l’ocupació d’espècies invasores.

x

En el procés d’establiment de les espècies al·lòctones invasores, hi intervenen
de forma determinant les alteracions derivades de l’activitat humana. Els
espais pertorbats són molt susceptibles de ser envaïts. Aquests ambients
ofereixen espais amb una baixa competència, idonis per a les espècies
introduïdes. Aquest fet justifica que les majors concentracions en nombre
d’espècies i abundàncies es donin a les àrees perimetrals de les urbanitzacions
en tot el perímetre de l’espai.

x

Entre les espècies exòtiques identificades en la primera fase del catàleg, un
gran nombre tenen efectes ecològics poc rellevants, ja que s’instauren en
ecosistemes ruderals, als marges de les vies de comunicació i en camps de
conreu. Algunes d’aquestes espècies comporten importants costs econòmics
per a l’agricultura, i per al manteniment d’espais públics ja que es tracta de
males herbes molt invasives.
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6.2. Proposta d’actuacions
6.2.1 Prevenció i seguiment

x

Cal treballar més per a la prevenció i la intervenció ràpida, essent el sistema
més efectiu i rendible econòmicament front la problemàtica.

x

Entre les actuacions recomanades hi ha la limitació de l’ús de diverses
espècies ornamentals fàcilment substituïbles per espècies menys
problemàtiques per la qual cal comptar amb la complicitat del sector viverista.
Cal esmerçar esforços evitant l’ús d’espècies exòtiques potencialment
invasives tant en la jardineria com en la restauració ambiental de les
infraestructures.

x Evitar l’aparició de terrenys alterats no gestionats, que puguin afavorir la
instauració i expansió de les espècies oportunistes. Amb aquesta finalitat
caldria revegetar les superfícies denudades produïdes per moviments de
terres, obertura de rases, talussos... L’establiment en aquestes comunitats
sovint és el primer pas per a un establiment en altres comunitats poc o gens
alterades. El procés consisteix en què inicialment l’espècie s’instaura en els
ambients pertorbats, des d’on aconsegueix incrementar els efectius
poblacionals, i passat un cert temps de latència passa a colonitzar altres
ambients naturals afectats per pertorbacions puntuals.

x

Promoure la coordinació entre administracions i reivindicar una legislació que
reguli la importació de llavors i espècies ornamentals.

6.2.2 Eradicació

x

Sanejar ràpidament els focus identificats de noves espècies potencialment
invasores.

x

Eradicar aquelles espècies ja naturalitzades, que compten amb un nombre
moderat de poblaments. En aquest sentit caldria eradicar el tàxon no
únicament dins de les àrees incloses en l’EIN si no en amplis sectors del
territori.

x

Realitzar proves pilot per a incrementar el coneixement per a l’eradicació i
gestió de totes les espècies problemàtiques, aportant capacitat de gestió.

6.2.3 Control

x

Cal emprendre mesures per al control de l’expansió de la robínia i la resta
d’espècies que no puguin ser eradicades, i efectuar un seguiment de la resta
d’espècies.
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x

El control es pot efectuar per determinades espècies poc instaurades en
aquells hàbitats de gran interès de conservació o entorn de les espècies de
flora autòctona protegides o de gran interès de conservació.

6.2.4 Gestió en amplis sector territorials

x

Els 15 tàxons prioritaris per a la seva gestió i control a les Gavarres, no són
problemàtiques exclusivament en l’àmbit del massís sinó que són les espècies
més transformadores i invasores d’un gran sector de les comarques gironines.
Caldria coordinar doncs les actuacions de control i/o eradicació amb la resta
d’ens gestors d’espais naturals i administracions per tal que les intervencions
per un reduït grup d’espècies (15) puguin tenir uns resultats òptims en un gran
àmbit territorial.

x

Caldria treballar la problemàtica per grans sectors que englobessin aquells
territoris amb unes mateixes característiques bioclimàtiques.

6.2.5. Divulgació de la problemàtica

x

Centrar els esforços en la divulgació de la problemàtica i entorn dels habitants
de les principals urbanitzacions dins l’EIN o al límit. És entorn d’aquestes
urbanitzacions on la manca de sensibilitat i d’una gestió apropiada de les restes
de jardineria que trobem els principals focus de dispersió.

x

Divulgar la problemàtica i especialment difondre la informació relativa a les
espècies ornamentals tant als ajuntaments, jardiners i altres actors implicats
(camps de golf), jardineria entorn de les infraestructures...

6.2.6 Seguiment

x

La possibilitat de canvis importants de les condicions climàtiques o l’existència
de grans alteracions en el territori (incendis forestals) poden comportar un canvi
en la capacitat invasiva d’algunes espècies actualment no problemàtiques en
l’àmbit estudiat.

x

Les problemàtiques derivades de la introducció d’espècies exòtiques també
poden variar al llarg del temps, per adaptació d’aquestes espècies o per canvis
que puguin sorgir en el medi, raó per la qual cal un seguiment acurat de
l’evolució de cada tàxon al llarg del temps. En aquest sentit és necessari un
seguiment de l’estatus de les diferents espècies naturalitzades en un territori.
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Annex 1

Selecció de punts on fer primeres intervencions per les
espècies més invasores i poblaments naturalitzats d’altres
espècies exòtiques.
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Punts amb poblaments naturalitzats rellevants, dels tàxons prioritaris de gestió, que
són considerats punts indicats per al disseny de proves pilot per al seu control o
eradicació:
Tàxon

UTM X UTM Y

Acacia dealbata
Ailanthus altissima
Broussonetia
papyrifera
Buddleja davidii

Coronilla
ssp. glauca

Cyperus eragrostis

Delairea odorata

Gleditsia triacanthos

Opuntia maxima
Parthenocissus
quinquefolia
Pyracantha
crenatoserrata
Robinia pseudoacacia

Senecio tamoides
Tradescantia
fluminensis

Municipi

488.467

4.648.130 Can Salgueda

491.235

4.637.912 Prop de Cal rei

Cassà de la Selva

503.666

4.642.607 Mas Sacot

La Bisbal d’Empordà

486.033

4.647.707 Vista Alegre

Girona

Girona

492.580

4.648.272 Els Àngels

Sant Martí Vell

485.845

4.651.037 Pont Major (Mas dels tres reis)

Girona

488.091

4.652.420 El Congost

Celrà

504.018

4.635.396 Pedrera de Folc

Calonge

505.310

4.637.487 La Ganga

Calonge

4.636.755 Camí pedrera Servià-Canto

Calonge

4.644.130 Revolts torrent

Torrent

508.501

4.634.700 Can Cronics

Calonge

505.266

4.631.433 Treumal

Castell-Platja d’Aro

487.134

4.650.918 Campdorà

Girona

497.497

4.634.656 Entorn Sant Miquel d’Aro

Santa Cristina d’Aro

495.146

4.634.398 Tossal de Can Bota

Llagostera

494.060

4.635.263 Eucaliptus de Can Bota

Cassà de la Selva

493.141

4.635.374 Bassa Mas Bassets

Cassà de la Selva

510.013

4.637.480

510.526

4.637.047

510.991

4.642.069 Riera Grossa (Llofriu)

Palafrugell

503.682

4.642.378 Mas Sacot

La Bisbal d’Empordà

486.107

4.647.696 Vista Alegre

Girona

487.804

4.642.825 Can Fusinyà

Quart

504.654

4.631.871 Coll de Fenals

Castell- Platja d’Aro

491.737

4.645.012 Puig d’en Vinyoles

Quart

505.022

4.636.740 Riera Ganga

Calonge

486.946
486.663

4.648.104 Sant Daniel (Can Sirvent)
4.649.016 Sant Daniel

Girona
Girona

499.176

4.643.649 Molí d’en Frigola

496.255
498.293

4.638.136 Sota Can Geronès
4.637.562 Can Sitges

Cruïlles, Monells i Sant
Sadurní de l’Heura

502.931

4.629.843 Urb Can Manel

Castell d’Aro

509.934

4.643.814 Sant Llop

Torrent

492.568

4.651.372 Riera Vall-boc

Juià

489.370

4.652.683 Torrent de les Palaines

Celrà

valentina 504.993
509.652

Cortaderia selloana

Localitat

Riera Vall-llobrega

Vall-llobrega
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Relació de punts on seria desitjable efectuar les primeres intervencions d’eliminació o
control de poblaments de flora exòtica, per als municipis integrants de l’Espai d’Interès
Natural “les Gavarres”. A aquestes localitats s’hi afegeixen els diversos punts amb
abocaments de restes vegetals recollits a la capa cartogràfica “abocaments.shp”, que
caldria sanejar.
A banda de les intervencions per al sanejament de poblaments naturalitzats, caldria fer
especial èmfasi en la gestió de jardins municipals, i en els espais ajardinats a peu de
carretera principalment rotondes on sovint hi trobem les espècies de flora exòtica
prioritàries de gestió plantades. Caldria fer un sanejament entorn de les zones de
servitud de les infraestructures, essent zones alterades on es tendeixen a instaurar les
espècies exòtiques que són alhora importants focus de dispersió.
Gironès:

Municipis

Intervencions possibles
x
x

Cassà de la
Selva

x
x

x
x
x
Celrà

x
x
x

x
x
x
x
x
x
Girona
x

Robinia pseudoacacia, entorn de la riera de Verneda, en el tram de la Pineda
Fosca fins al Pas de l’home mort.
Clap extens amb Lonicera japonica a tocar de Can Torrent (491020,
4.636.591).
Clap molt extens d’Acacia dealbata, a tocar de Cal rei (491.235,4.637.912).
Diversos peus dispersos de Cortaderia selloana entorn bassa de Can
Mascordet (492.346, 4.639.054) i entorn de la urbanització refugis de les
Gavarres (494.479, 4.637.378).
Tradescantia fluminensis, al torrent de les Palaines (489.370, 4.652.683) i de
Cal tinent (489.370,4.652.683).
Ailanthus altissima, entorn de la riera de Palagret (491.535, 4.653.141).
Ailanthus altissima de la Font del Castanyer ( 487.922,4.651.926), tocant C66 al Congost (488.078, 4.652.421) i a Can Peric de bosc (489.352,
4.651.292).
Buddleia davidii, naturalitzades entorn de camins forestals del Congost i límit
C-66 (488.091, 4.652.420).
Únic rodal conegut en l’àmbit de treball d’Ambrossia coronopifolia a Palagret
(491.560,4.653.192).
Peus de Cortaderia selloana naturalitzats entorn del sector de Mas
Garriga(491.327, 4.652.609).
Ailanthus altissima naturalitzat al sector de Tramunt de baix. (485711,
4650643).
Ailanthus altissima naturalitzat a can Mausuleu (486697, 4650294).
Ailanthus altissima, Broussonetia papyrifera i Gleditzia triacanthos, al sector
de Vista Alegre (486.033,4.647.707).
Piracants naturalitzats en conreus no gestionats a la vall de Sant
Daniel(486.663, 4.649.016).
Rodals d’Acacia dealbata entorn de Can Salgueda(488.467, 4.648.130).
Acacia dealbata (487.252,4.647.449), i Ailanthus (487.259, 4.647.507) de
Vila-roja tocant a la N-II.
Diversos peus de Cortaderia (487.134, 4.650.918), (487.327, 4.651.200).

x

10 peus Ulex europaeus plantats entorn de la variant, arrel de la restauració
(487.637, 4.652.099).
L’ailant ha estat emprat abusivament com a arbre ornamental dins la ciutat de
Girona, en indrets on dissemina un gran volum de llavors cap als hàbitats de
ribera del riu Ter i Onyar. Caldria substituir l’arbrat si més no eliminant els peus
femenins, en l’entorn del Trueta (Carrer Pep Colomer i Martí), avinguda del Doctor
Lluís Pericot, Emili Grahit (Davant Caserna Guardia Civil). Entorn de Vista Alegre,
Aparcament de la copa. Pont de Fontajau i Avinguda Josep Terradellas.
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x
Juià

x
x

x
Llagostera

x

x
Llambilles

x
x

x
Madremanya

x

x
Quart

x
x
x
Sant Martí Vell
x

Peus aïllats de Buddleia davidii (491.598, 4.648.671), a tocar el camí dels
Àngels. (Pla dels Vents).
Tradescantia fluminensis, entorn del Torrent de Vall-Boc (Can Martí)(492.568,
4.651.372), i Ailanthus altissima (492.386, 4.651.945) al mig del nucli urbà.
Ailanthus altissima (493.237,4.652.258) i Buddleia davidii
(493.394,4.652.185), tocant camí de la costa.
Cortaderia selloana, (496.291, 4.631.820) naturalitzada sota línia de les
Gavarres.
Cortaderia selloana, (496.602, 4.632.168) naturalitzada al límit de la carretera
a Penedes.
Ailanthus altissima (489.395,4.640.968), plantat entorn de can Tolosa del
Mas.
Molta robínia entorn del Bugantó tot l’àmbit dels camps del Quintà d’en Morell.
Yucca SP (488.062, 4.641.301) naturalitzades al camí de la Torre de
Llambilles.
Tradescantia fluminensis, Lunnaria annua i Robinia pseudoacacia
(494.706,4.646.611) plantada entorn de la Font Picant.
Just a sota de Can Vidal de Rissec, petit clap amb Parthenocyssus
naturalitzat..
Gleditsia triacanthos (487.804,4.642.825) a tocar la llera del Celrè a Can
Fusinyà
Lonicera japonica (487.434, 4.642.993), entorn del Mas Cartellà.
Yucca sp. (493.842, 4.651.623).
Ailanthus altissima, naturalitzat al marge entre camps, sector de Can
Claveguera (494.048, 4.653.552).
Alguns peus de Cortaderia selloana naturalitzats a la costa. (493.652,
4.652.228).

Baix Empordà:

Municipis

Intervencions possibles
x
x
x
x
x
x

Calonge

x
x
x

x
Castell-Platja d’Aro

Eliminar les Cortaderia del camp situat a tocar del cementiri. (507134,
4634346)
Cortaderia en l’àmbit fluvial de la Vall dels molins (504914, 4633300)
Eliminar Ailants (506127, 4637791) Vall de Sorinella hi ha més d’un
rodal.
Fallopia baldschuanica de la Vall de Sorinella (506180, 4637874).
Netejar abocament a la part baixa de la Vall de Sorinella, on hi ha Acacia
longifolia i Coronilla valentina. (505794, 4636695)
A la riera de Calonge tocant la Pedrera Servià Cantò. Just sota la
pedrera,
Cortaderia sota la pedrera (504947, 4636660)
Parthenocyssus quinquefolia (505022, 4636740)
Coronilla valentina (504993,4636755)
A la Pedrera de Folc, poblament molt important de Buddleja davidii
(504.018, 4.635.396).
Eliminar diverses espècies de l’Abocador (Ailantus altissima, Lonicera
japonica, Cortaderia selloana) (505.290, 4.637.064).
Petits poblaments de Coronilla valentina entorn de la carretera de la
Ganga. (505.310, 4.637.487).

x

Moltes intervencions per eliminar Cortaderia en l’àmbit que es va calcinar.
Especialment en el sector de Treumal (505.263, 4.631.433). Substituir
entorn de la C-65 en rotondes i enjardinaments. (504.334, 4.629.896).
Senecio tamoides, a l’urbanització can Manel. (502.931, 4.629.843).

x

Opuntia sp. a les proximitats del coll de Fenals (504.654, 4.631.871).
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x
x
Cruïlles, Monells i
Sant Sadurní

x
x
x

Forallac

x
x
x

La Bisbal
d’Empordà

x
x

x
Mont-ras

Palafrugell

Palamós

x

Intervenció de sanejament en un abocador de restes (Ailanthus, Yucca)
UTM (510523,4642280).

x

Clap de robínia just sota la resclosa del molí del Mas Antoniet (509.678,
4.636.323).

x

A tocar del Nucli de Sant Martí de Romanyà, hi ha un clap molt important
de Lonicera japonic (498.827, 4.633.823).
Entorn del Dolmen de la Cova d’en Daina, substitució de Coronilla
valentina, Yucca sp. en ajardinament públic (499.377, 4.634.070).
Principalment entorn de la carretera C-65, on hi ha Cortaderia selloana.
Entorn de la Riera de Salenys, on hi ha molt Ailanthus altissima i
Parthenocyssus quinquefolia (497.194, 4.632.780).
Entorn de la Riera de Verneda als Camps de la Casa Nova d’en Bota.
2 peus de Cortaderia entorn de la bassa de Mas Salvador (496.839,
4.634.031)
Robinies entorn de la Font Josepa. (498.620, 4.635.831).

x
x

x
x
x

x
Vall-llobrega

Entorn de la Pedrera de la Morena. Coronilla valentina, 3 Melies,
Cortaderia, Lonicera japonica.
Tocant la Mina Pepito, Cortaderia selloana, Oxalis pes-caprae, Yucca sp.
(511.445, 4.640.162)

x

x
x

Torrent

Ailanthus altissima (507.664, 4.644.614), naturalitzats a tocar de la C-66
entrada a Santa Susanna de Peralta.
Parthenocyssus quinquefolia naturalitzat a la Riera de la Marqueta
aigües amunt de la carretera (502.819, 4.642.812).
Lonicera Japonica, just a la confluència del Torrent del Vilar amb el Daró.
Clap molt important (502.400,4.644.584).
Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia i Gleditsia triacanthos entorn
de Mas Sacot. (503.682, 4.642.378).
Petasites pyrenaicus naturalitzat entorn de la Riera de la Marqueta,
aigües amunt del Pi de Cal Gallaret. (504.899,4.641.937).

Al nucli de Llofriu, aigües amunt del poble
x
Intervenció per a l’eradicació de Delairea odorata (Torrent de les Murtres)
UTM (511009,4642090).

x

Santa Cristina d’Aro

A Monells, algunes Buddleja, (496.875,4.646.713) entorn del Rissec a
tocar de Can Moratell.
2 peus aïllats d’Ailanthus, a tocar de Mas Moratell (497.027,4.646.760),
(496.294,4.646.989)
Robinia pseudoacacia, (496.899,4.637.580)entorn dels camps de Can
Geronés.
Robinia pseudoacacia, (499.176, 4.643.649) entorn del molí d’en Frigola.
Robinia pseudoacacia,(498.293, 4.637.652) entorn de Can Sitges.

x

Eliminació de Coronilla valentina entorn dels revolts de Torrent. (509.652,
4.644.130).
Rodal de Senecio tamoides naturalitzat entorn de Sant Llop (509.934,
4.643.814).
Intervencions entorn de la Riera de Vall-llobrega, fora de l’EIN:
erradicació de Delairea Odorata. UTM (509791,4637578).
Bidens aurea, Tradescantia fluminensis, Pittosporum tobira, Petasites
pyrenaicus. UTM (510217,4637254).
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Annex 2

Formulari per a la valoració de la flora al·lòctona segons el
Ranking Exotic Plants for Management and Control
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AVALUACIÓ DEL RISC INVASOR DE LES PLANTES INTRODUÏDES

I. Importància de l'impacte
A. Nivell actual de l'impacte
1. Distribució segons el règim de pertorbació
a. es troba només en llocs alterats en els darrers 3 anys o regularment alterats
b. es troba en lloc alterats en els darrers 10 anys
c. es troba en etapes de successió mitjanes alterades fa entre 11 i 50 anys
d. es troba en etapes de successió avançades alterades fa entre 51 i 100 anys
e. es troba en àrees d'elevat valor natural sense pertorbacions importants en els darrers 100 anys
2. Abundància
a. nombre de poblacions (rodals)
(1) pocs, escasos (< 5)
(2) nombre intermig, mosaic (6-10)
(3) nombrosos, extens (> 10)
b. extensió de presència de les poblacions
(1) 1-2 quadrats UTM [< 5 ha]
(2) 3-5 quadrats UTM [5-10 ha]
(3) 6-10 quadrats UTM [11-50 ha]
(4) >10 quadts UTM [> 50 ha]
3. Efecte sobre els processos naturals
a. planta que no té cap o poc efecte
b. impedeix l'establiment de les espècies autòctones en llocs alterats durant 10 anys
c. modificació o retard en el procés de successió a llarg termini (més de 10 anys)
d. envaeix i modifica les comunitats autòctones existents
e. envaeix i reemplaça les comunitats autòctones existents
4. Importància de l'amenaça als recursos del parc
a. amenaça negligible als recursos secundaris
b. amenaça sobre els recursos secundaris (succesionals) del territori
c. posa en perill els recursos secundaris (succesionals) del territori
d.amenaça sobre els recursos primaris del territori
e. posa en perill els recursos primaris del territori
5. Nivell d'impacte visual
a. impacte visual baix o nul sobre el paisatge
b. impacte visual reduït sobre el paisatge natural
c. impacte visual significatiu sobre el paisatge natural
e. impacte visual important sobre el paisatge

(Hiebert & Stubbendieck 1993)
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B. Habilitat innata de l'espècie per esdevenir invasora
1. Habilitat per completar el cicle reproductiu en l'àrea d'estudi
a. no s'ha observat que completi el cicle reproductiu
b. s'ha observat que completa el cicle reproductiu
2. Sistema reproductiu
a. multiplicació vegetativa
b. reproducció (sexual) per llavors
c. multiplicació vegetativa i per llavors
3. Multiplicació vegetativa
a. sense multiplicació vegetativa
b. la multiplicació vegetativa permet el manteniment de la població
c. la multiplicació vegetativa permet el creixement moderat de la població
d. la multilplicació vegetativa provoca un ràpid increment de la població
4, Freqüència de la reproducció sexual en les plantes adultes
a. no presenta mai reproducció sexual
b. un cop cada cinc o més anys
c. cada dos anys (biennal)
d. un o més cops a l'any
5. Nombre llavors per planta
a. poques (0-10)
b. moderades (11-1000)
c. abundants (> 1000)
6. Habilitat de dispersió
a. baix potencial de dispersió a llarga distància
b. elevat potencial de dispersió a llarga distància
7. Requeriments de germinació
a. requereix sòls oberts i pertorbació per germinar
b. pot germinar en àrees vegetades però en unes condicions especials
c. pot germinar entre la vegetació en un ampli ventall de condicions
8. Habilitat competidora
a. competidor pobre a causa de factors limitants
b. moderadament competitu a causa de factors limitants
c. molt competitiu a causa de factors limitants
9. Nivell conegut d'impacte en àrees naturals
a. no causa impacte
b. es coneix que causa impacte però en altres hàbitats o zones bioclimàtiques
c. es coneix que causa un baix impacte en hàbitats o climes similars
d. es coneix que causa un impacte moderat en hàbitats o climes similars
e. es coneix que causa un impacte elevat en hàbitats o climes similars
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II. Possibilitat de control o gestió
A. Abundància dins de l'espai protegit
1. Nombre de poblacions (rodals)
a. nombroses, molt extesa
b. nombre intermig
c. poques, escasses
2. Extensió de presència de les poblacions
a. >10 quadrats UTM [> 50 ha]
b. 6-10 quadrats UTM [11-50 ha]
c. 3-5 quadrats UTM [5-10 ha]
d. 1-2 quadrats UTM [< 5 ha]
B. Facilitat de control
1. Banc de llavors
a. les llavors es mantenen viables en el sòl durant almenys 3 anys
b. les llavors es mantenen viables en el sòl durant 2-3 anys
c. les llavors es mantenen viables en el sòl 1 any o menys
2. Regeneració vegetativa
a. qualsevol part de la planta és un propàgul viable
b. es formen rebrots de les arrels o esqueixos
c. no rebrota en tallar la part aerea
3. Nivell d'esforç requerit
a. es requereixen mesures de control químic i manual continuat
b. es necessiten 1 o 2 tractaments químics o manuals
c. es pot controlar amb un únic control químic
d. es pot fer un control efectiu amb mètodes mecànics o manuals
4. Abundància i proximitat de propàguls prop de l'espai protegit
a. moltes fonts de propàguls prop de l'espai protegit
b. poques fonts de propàguls prop de l'espai protegit, però amb una dispersió efectiva
c. poques fonts de propàguls prop de l'espai protegit, però amb una dispersió poc efectiva
d. no es coneixen fonts de propàguls prop de l'espai protegit
C. Efectes secundaris de les mesures de control químic i/o mecànic
1. les mesures de control causaran un impacte important a la comunitat
2. les mesures de control causaran un impacte moderat a la comunitat
3. les mesures de control causaran un impacte baix o nul a la comunitat
D. Efectivitat de les mesures de control de la comunitat
1. les opcions següents no són efectives
2. les tècniques culturals (cremes, inundació) poden usar-se pel control
3. mesures de gestió rutinàries de la comunitat o restauracions o pràctiques de conservació
(p.ex. cremes controlades, inundació, perturbacions controlades) són un control eficaç
E. Control biològic
1. control biològic no realitzable
2. existeix la possibilitat d'aplicar un control biològic
3. control biològic possible
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