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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Acacia dealbata Link
Català:

Mimosa

Castellà:

Mimosa, acacia francesa, acacia de hoja azul, Alcacia

Anglès:

Silver wattle or Mimosa

Francès:

Mimosa d’hiver

Aspecte general

Família: Mimosàcies

Floració

Fructificació

Descripció:

Arbre perennifoli que pot assolir fins a 30 m d’alçada a la regió d’origen, per bé que a casa nostra
no habitua a sobrepassar els 15 m. L’escorça és llisa, de color grisenc a blanquinosa, i s’enfosqueix
en envellir. La capçada és ampla i molt densa. Fulles de fins a 10 cm de longitud, bipinnades, amb
10-26 parells de pinnes, i cada una amb 30-50 parells de pinnules linears de 3 a 4 mm de longitud.
Les fulles són de color verd-glauc a gris argentat. Les flors, molt flairoses i menudes, grogues, amb
el calze i la corol·la campanulats. S’agrupen en glomèruls globosos de 5 mm de diàmetre, agrupats
en raïm o panícula. El fruit és un llegum aplanat de 4-10 cm de longitud i 10-12 mm d’amplada,
inicialment de color verd que esdevé marronós en madurar. A l’interior hi ha diverses llavors de
color marró fosc, elipsoidals i comprimides. Les llavors estan proveïdes d’un elaiosoma (literalment
“cos gras”) que n’afavoreix la dispersió per part de les formigues.

Biologia:

Espècie monoica, és a dir, els peus produeixen flors d’ambdós sexes. La floració es produeix a
l’hivern i inicis de primavera (gener-març), i la polinització és entomòfila (per insectes). La
fructificació es produeix al llarg de l’estiu. Es reprodueix sexualment per llavors i prolifera
vegetativament a partir de rebrots tant de la soca com de les arrels. La producció de llavors és
elevada, a partir del quart o cinquè any, i es produeixen anualment. Les llavors es disseminen en la
regió d’origen mitjançant les formigues (Mirmecocoria), que recullen les llavors per a l’aprofitament
de l’elaiosoma. A casa nostra no s’ha estudiat si aquest mecanisme pot esdevenir efectiu; en menor
o major grau la dispersió seria a partir de l’aigua, o les activitats humanes. Les llavors presenten
una cutícula molt dura, que els hi donen una llarga vida de fins a 50 anys. Alhora la presència d’una
cutícula tant dura, en condiciona la germinació. Per a la reproducció ornamental és corrent debilitar
primer la cutícula remullant les llavors amb àcid sulfúric concentrat, fins a 2 hores per facilitar la
posterior germinació. Presenta un creixement ràpid i una longevitat relativament curta (alguns
decennis). Una vegada establert forma clapes denses i força extenses a partir dels rebrots d’arrel.
L’expansió és fonamentalment de forma vegetativa, doncs a les Gavarres no hem pogut constatar
l’establiment de nous rodals a partir de la germinació de llavors. Malgrat que la bibliografia indica
que la germinació es pot veure estimulada pels incendis forestals, al sotmetre les llavors a altes
temperatures; al massís en alguns rodals que s’han vist calcinats no es té constància que s’hagi
propiciat la reproducció per llavor. L’espècie és especialment competitiva pel fet que s’associa a
bactèries del gènere Rhizobium sp. fixadores de nitrogen atmosfèric. Alhora té una certa capacitat
al·lelopàtica (Reigosa, et.al, 1984), que es manifesta a les flors.

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

Tolera bé els sòls pobres i els terrenys amb PH molt àcid. Defuig dels sòls carbonatats, i no suporta
l’ombra, ni les gelades molt intenses. Tolera l’eixut estival, tot i que amb condicions de temperatures
molt altes i sequera extrema, arriben a patir, recuperant-se posteriorment a partir de rebrots d’arrel.
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Distribució
geogràfica
nativa:

És una planta originària del sud est d’Austràlia, des de Gales del Sud fins a Victoria, i de Tasmània.
Actualment introduïda a moltes zones temperades del món.

Espècies amb
què es pot
confondre:

La confusió no és possible amb les altres espècies del mateix gènere que es planten a casa nostra,
ja que la resta no presenten fulles bipinnades.

Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

Fou introduït a Europa almenys des de 1824, i a Espanya es creu que a la segona meitat del s.XIX.
A les Gavarres apareix principalment plantada com a arbre ornamental, i en alguns casos
naturalitzada. Apareix sempre naturalitzada a partir de rebrots vegetatius en indrets on hi fou
plantada, i més rarament en alguns punts on s’han efectuat abocaments de restes de poda. Els
punts on es troba més ben representada és entorn de les ruïnes d’antics masos, on s’acostumava a
plantar a les proximitats de la bassa com a arbre ornamental d’ombra. El nombre de poblacions dins
l’àmbit estricte de l’EIN és molt elevat, tot i que cal fer la consideració que majoritàriament es troba
plantada com a espècie ornamental. És especialment abundant al sector marítim on a unes
condicions ambientals més favorables s’hi afegeix la presència d’un gran nombre d’urbanitzacions.
Hi ha nombrosos punts on l’espècie hi fou plantada, (entorn de fonts, masos, parcel·les no
urbanitzades) on no han estat controlades i han experimentat una clara expansió de forma
vegetativa arribant a formar masses de fins a 400 m2, monospecífiques. En aquests claps es fa
evident la gran capacitat competitiva de l’espècie que port arribar a créixer amb facilitat en hàbitats
com són brolles o suredes, on tendeix a substituir la vegetació autòctona. Destacar que l’espècie
manca en l’espai interior del massís, on sembla que antigament no havia estat tant plantada. Hi ha
un bon nombre de claps naturalitzats al sector de Girona als Àngels, entorn de masos, a tall
d’exemple entorn de Can Nardis, Can Salgueda, Can Venda, Mas Jordi...

Distribució coneguda de l’espècie entorn del massís de les Gavarres (2008) en quadrats UTM de 1X1 Km.

Mecanisme
d’introducció:

Al massís fou introduït com a arbre ornamental.
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Impacte
ecològic:

És una espècie que és capaç de competir amb les formacions forestals autòctones, especialment
amb les brolles i suredes esclarissades. Una vegada instaurada mostra gran capacitat per ocupar
l’espai, tendint a expandir-se a partir d’un gran nombre de rebrots d’arrel. En aquests rodals
l’espècie substitueix la flora autòctona, impossibilitant la successió i en conseqüència la recuperació
d’unitats de vegetació de major valor. La competència l’exerceix per la llum i per l’aigua a partir d’un
potent sistema radicular.

Dinàmica
actual
i futura:

Es troba molt ben distribuïda en el conjunt del territori, tot i que majorment es troba plantada com a
arbre ornamental. La tendència de la població a priori seria d’una lleugera expansió de forma
vegetativa en punts on s’ha naturalitzat. Cal avaluar el risc que suposa el fet que l’espècie produeix
gran quantitat de llavor, que es pot mantenir fins a 50 anys viable. Tot i haver detectat dins els
rodals existents la presència de plançons i de regenerat de llavor, no es coneixen claps naturalitzats
a partir de llavor. Caldria fer un seguiment especialment en les àrees que es puguin veure afectades
per pertorbacions com ara incendis forestals.

Comportament
invasor:

És considerada entre les plantes al·lòctones amb un clar comportament invasor, i molt perillosa pels
ecosistemes naturals i seminaturals a nivell d’Espanya, segons el comportament invasor establert
per Sanz-Elorza, et al.(2001).

Mesures de
control:

És una espècie difícil d’eliminar una vegada s’ha establert, de manera que les millors mesures són
preventives. Els mètodes físics d’eliminació no són eficients (crema, tales...) per la gran capacitat de
rebrot. Caldria eliminar totalment el sistema radicular, que implica l’ús de maquinària forestal, allà on
sigui possible l’accés. En cas contrari, es pot procedir a tallar els arbres existents, i aplicar
ràpidament a la base del soc un tractament localitzat amb glifosat, preferentment pintant-lo amb un
pinzell. Cal evitar de tallar els peus existents si no va acompanyada d’altres mesures, doncs es
produeix un efecte contraposat als esperats, afavorint el rebrot d’un gran nombre de tanys de les
arrels, amb major vigor i una gran densitat. Per a eliminar plàntules i brots, resulten efectius els
tractaments de triclopir o clopiralida. Per a una major eficàcia, s’ha d’aplicar un tractament foliar
durant el període de major creixement de la planta.

Gestió:

És desitjable l’eliminació d’alguns rodals on l’espècie es troba totalment naturalitzada, i fora de
control, obtenint així uns coneixements pràctics sobre les possibilitats de gestió i eliminació de
l’espècie en el propi espai de les Gavarres. No és possible incidir a gran part de la població doncs
es troba plantada en jardins particulars, ara bé, seria desitjable que allà on sigui plantada, hi hagi un
control de les restes de poda, que en cap cas han d’anar a parar al medi natural. Es podria delimitar
una àrea en el sector de Santa Pellaia - els Metges - Sant Cebrià dels Alls, lliure de Mimoses.
Procedint a l’eliminació dels pocs rodals existents, i evitant que l’espècie hi sigui plantada.

Experiències
realitzades:

No existeixen experiències en l’eliminació d’aquesta espècie a casa nostra, on actualment no té
gran capacitat invasora i de dispersió. Hi ha diverses experiències a nivell internacional i a les
regions de Galícia i Cantàbria on l’espècie és més problemàtica.

Altres
observacions:

A Astúries s’ha prohibit plantar aquesta espècie d’acord amb el “Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Asturias” (PORNA).

Bibliografia:

Mario Sanz Elorza, Elías D.Dana Sánchez Y Eduardo Sobrino Vesperinas.2004. Atlas de las
Plantas Alóctonas Invasoras en España. Ministerio de Medioambiente. 62.
Enllaços d’interès:
http://ejournal.sinica.edu.tw/bbas/content/1999/1/bot41-10.html

Esquerra, una llavor en el moment de germinar,
després d’un episodi de pluges i en condicions naturals.
Dreta, una plàntula d’Acacia dealbata, que encara
mostra els dos cotilèdons i la primera fulla, evidenciant
la capacitat de regeneració per llavor en el medi natural.
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Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Català:

Ailant, vernís del Japó.

Castellà:

Ailanto, árbol del cielo, zumaque falso

Anglès:

Tree of heaven, Chinese sumac

Francès:

Ailante glanduleux ou Faux-Vernis du Japon

Brot jove, aspecte de les fulles tendres

Aspecte de les fulles i d’una panícula de fruits

Família: Simarubàcies

Sàmeres seques, presents al llarg de l’hivern

Descripció:

Arbre caducifoli, que pot assolir els 25 m d’alçada. Té l’escorça grisa i llisa, en envellir s’esquerda
longitudinalment de forma poc profunda. La capçada és ampla i poc densa. Les fulles són llargues,
compostes, alternes i imparipinnades, amb 6-12 parells de folíols amples ovats o lanceolats de 7-12
cm amb la base truncada, que presenten 4 dents a la base i acaben en una glàndula melífera. Els
folíols són d’un verd fosc per l’anvers i el revers més clar, pubescent i glandulós. En fregar-los
desprenen una forta olor. Les flors, són petites, unisexuals de color verd, disposades en grans
panícules piramidals de 10 a 20 cm de llargada. Les flors masculines són de tres a quatre vegades
més abundants i produeixen una olor desagradable. El fruït és una sàmara alada, inicialment verda
i més endavant rogenca, de 3 a 4 cm de llargada que porta una llavor central.

Biologia:

És una espècie dioica, és a dir, té peus femenins i masculins. La floració es produeix entre juny i
juliol, i la polinització és anemòfila. La fructificació es produeix entre setembre i octubre. Es
reprodueix sexualment per llavors i prolifera vegetativament a partir de rebrots tant de la soca com
de les arrels. La producció de llavors és molt elevada, un individu adult pot produir fins a 250.000
llavors anualment que presenten una elevada vitalitat. Les llavors es disseminen amb el vent,
aparentment amb baixa capacitat de dispersió a grans distàncies. Presenta un creixement ràpid i
una longevitat moderada (40-50 anys). Les fulles i l’escorça presenten activitat al·lelopàtica per a
moltes espècies de la flora autòctona. Una vegada establert forma poblaments densos i extensos.

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

Resisteix condicions ambientals molt adverses, com les temperatures extremes, tant per valors
negatius (-15º C) com positius (40º C) i la sequera estival. Es mostra molt poc exigent en quant a la
qualitat del substrat sempre i quant tinguin un drenatge suficient. Tolera fins i tot terrenys amb PH
molt àcid.

Distribució
geogràfica
nativa:

És una planta originària del sud de la Xina, actualment naturalitzada en àrees temperades i tropicals
d’Amèrica i Europa.

Espècies amb
què es pot
confondre:

Popularment se l’ha confós amb el Sumac (Rhus coriaria) L., espècie arbustiva originaria del sud de
la Mediterrània, que és fàcilment diferenciable amb els fruïts, que són una petita drupa brunapurpuràcia. Mostra similituds amb altres espècies actualment emprades com a ornamentals com
Rhus typhina, o el noguer americà (Juglans nigra) dels quals es diferencia amb facilitat pels fruits.
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Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

Fou introduït a Espanya pels volts del s.XIX. A les Gavarres apareix principalment en àrees
alterades, amb vegetació ruderal, com vores de carreteres o camins, en antigues pedreres,
abocadors de terres o de restes vegetals. També aprofita espais naturals oberts com ambients de
ribera i marges de conreus. El nombre de poblacions dins l’àmbit estricte de l’EIN és moderat,
situant-se el gruix més important de la població fora de l’espai. Tot i l’abundància de quadrats d’1
quilòmetre de costat on l’espècie és present, en molts d’aquests punts, hi ha petits rodals on
l’espècie es troba naturalitzada, en alguns casos tant sols algun peu aïllat. Es poden diferenciar
dues zones on l’espècie és més abundant, en el sector interior entorn de Celrà (Riera de Palagret)
Girona (Les pedreres), i en el sector marítim en el sector comprès entre la Riera de Salenys i
Calonge.

Distribució coneguda de l’espècie entorn del massís de les Gavarres (2008) en quadrats UTM de 1X1 Km.

Mecanisme
d’introducció:

Fou introduït com a arbre ornamental, i en alguns casos s’havia plantat per estabilitzar talussos,
aprofitant el potent sistema radicular de l’espècie.

Impacte
ecològic:

És una espècie que s’instaura en hàbitats poc estructurats, principalment en espais oberts. La gran
competitivitat de l’espècie la porta a substituir les espècies de flora autòctona allà on s’instaura,
impossibilitant la successió i en conseqüència la recuperació d’unitats de vegetació de major valor.
La competència l’exerceix per la llum, per l’aigua a partir d’un potent sistema radicular, i per l’espai
produint substàncies al·lelopàtiques que s’acumulen al sòl i inhibeixen la germinació d’altres
espècies.

Dinàmica
actual
i futura:

La dinàmica actual és clarament expansiva. En cas que no hi hagi una gestió de les poblacions
existents, i que es deixi d’utilitzar com a espècie ornamental, pot assolir un grau de presència fora
de la capacitat de ser controlada, afectant diversos hàbitats i ambients de ribera de gran interès. En
el futur la dinàmica expansiva es reforçarà per la presència d’un nombre creixent de focus de
dispersió de llavors.
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Comportament
invasor:

És considerada entre les plantes al·lòctones amb un clar comportament invasor, “molt perillosa” pels
ecosistemes naturals i seminaturals, tot i que la seva difusió sigui local. També pot envair medis
antropitzats, segons el comportament invasor establert per Sanz-Elorza, et al.(2001).

Mesures de
control:

És una espècie molt difícil d’eliminar una vegada s’ha establert. No són eficients els mètodes físics
d’eliminació (crema, tales...) per a l’eliminació dels arbres adults. Únicament és possible l’arrencada
manual dels petits plançons, doncs tenen un sistema radicular molt superficial. Cal evitar tallar els
peus existents, doncs es produeix un efecte contraposat als esperats, afavorint el rebrot d’un gran
nombre de tanys de les arrels, amb major vigor i una gran densitat. L’eliminació és únicament
possible amb l’ús de fitocides, siguin foliars o embedurnant el soc. De tots els tractaments i
experiències conegudes, un tractament combinant Garlon 4 20 % V/V+ 5 % Tordon K, ha estat el
tractament que mostra una major eficiència amb l’eliminació dels arbres existents, i que minimitza
la deriva del producte a la flora autòctona. En qualsevol cas en totes les experiències realitzades
han estat necessàries intervencions de manteniment, ja que sempre hi ha una certa capacitat de
rebrot, que sovint s’evidencia passat fins i tot un any des del moment dels tractaments.

Gestió:

Considerant que es tracta de l’espècie que pot arribar a generar els majors impactes, alhora que
existeixen poques possibilitats per a la seva eliminació i control, caldria encaminar la gestió a
l’eradicació dels rodals on l’espècie es troba naturalitzada, i a fomentar la prohibició del seu ús com
a espècie ornamental. Actualment ens trobem en una fase en què el grau d’implantació és
relativament baix comparat a moltes altres províncies i territoris espanyols. Caldria instar a la
substitució per altres espècies ornamental allà on ha estat emprada com a arbre d’ombra. A tall
d’exemple caldria substituir-lo en molts carrers i parcs de la ciutat de Girona.
L’eliminació de peus per a la contenció de l’expansió d’aquesta espècie, s’hauria d’iniciar a partir de
l’eliminació d’aquells peus femenins que dispersen gran quantitat de llavors mitjançant el vent. Pel
grau d’infestació actual es creu assumible l’eradicació de l’espècie a l’interior de l’espai natural. En
cas contrari l’espècie s’anirà naturalitzant preferentment en el conjunt dels espais riberencs, fins al
punt que no sigui assumible la seva gestió.

Experiències
realitzades:

Es té coneixement d’un conjunt d’experiències desenvolupades pel Consorci Alba-Ter en l’àmbit del
Pla dels Socs (Salt), entorn de la Riera de Palagret (Celrà) i al Parc de Collserola, aplicant diferents
metodologies. Moltes experiències a nivell internacional, destacar l’estudi “ REMOVING THE
INVASIVE TREE AILANTHUS ALTISSIMA AND RESTORING NATURAL COVER” realitzat per
Patrick L. Burch & Shepard M. Zedaker, en l’àmbit del Parc Nacional de Shenandoah a Virgina
(USA). On es contrasten 8 experiències diferenciades per a l’eliminació d’ailants.

Altres
observacions:

S’ha utilitzat en etnofarmacología africana com a antimalàrica (tot i que no ha estat provada
l’efiicàcia). S’ha emprat popularment com a astringent i antipirètica, en el tractament de diarrees i
disenteria. No és recomanable el seu ús en farmacologia, per la seva gran toxicitat. Principis actius
(Tanins, quasinoides i alcalòides indòlics).

Bibliografia:

Mario Sanz Elorza, Elías D.Dana Sánxhez Y Eduardo Sobrino Vesperinas.2004. Atlas de las
Plantas Alóctonas Invasoras en España. Ministerio de Medioambiente. 62.
Juan Bautista Peris, Gerardo Stübing y Ángel Romo. 2001.Plantas medicinales de la Península
Ibérica e Islas Baleares. 588.
Enllaços d’interès:
http://www.nps.gov/plants/alien/fact/aial1.htm
http://www.fs.fed.us/database/feis/plants/tree/ailalt/distribution_and_occurrence.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_heaven
http://www.treelink.org/joa/2003/jan/03Burch.pdf
http://www.hort.uconn.edu/cipwg/art_pubs/GUIDE/x13treeof.html#Management%20Options
http://www.invasive.org/weeds/asian/ailanthus.Pdf
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Un clap d’Ailants totalment naturalitzat a
la ribera de la Riera de Palagret (Celrà).
Cal destacar que pràcticament no hi ha
cap altre espècie arbustiva o arbòria
que hi pugui competir convertint-se amb
el pas dels anys en una formació
monoespecífica.

Abundant regenerat de llavor sota un
peu femella a inicis de primavera.
S’identifiquen perfectament els dos
primers cotilèdons, i el primer parell de
fulles en els plançons més grans.
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Broussonetia papyrifera (L.) Vent.
Català:

Morera de paper

Castellà:

Morera de papel, Moral de China

Anglès:

Paper mulberry

Francès:

Mûrier de Chine, Mûrier à papier

Detall de les fulles, esquerre a dreta de brot jove a arbre adult.

Família: Moràcies

Floració, detall dels
aments masculins.

Fructificació, de color vermell intens.

Descripció:

Arbre caducifoli, de port mitjà que assoleix de 10-15 m d’alçada, amb una capçada irregular i densa.
El tronc té una escorça inicialment llisa, de color marró clar que es clivella en envellir. Presenta una
gran capacitat d’emetre rebrots a mode d’estolons, fet que sovint li dóna l’aspecte d’una mata
densa. Les branques joves són recobertes per un toment blanquinós. Les fulles de 7- 20 cm de
longitud poden ser lobulades (de 3 a 7 lòbuls en els brots joves) o enteres, en un mateix peu les
més joves més lobulades. Les fulles són alternes i el limbe és dentat i tomentós de tacte molt suau.
És un arbre que produeix làtex, fet que s’evidencia en trencar una fulla. És una espècie dioica; les
flors masculines s’agrupen en aments pènduls de color groguenc, que fan de 3- 7 cm de llarg. Les
flors femenines són de forma globosa i recobertes de pèls molt patents. Fruit globós de 1-1,5 cm de
diàmetre, vermellós i carnós, que reuneix un bon nombre de llavors tal i com fan les mores.

Biologia:

La floració es produeix entre abril i maig i la fructificació es produeix durant l’estiu (juliol). Es
reprodueix sexualment per llavor i prolifera vegetativament a partir de rebrots d’arrel, en aquest cas
a mode d’estolons sense haver de patir prèviament cap tipus d’afectació. La producció de llavors és
elevada i regular. Les llavors podrien tenir una gran capacitat de dispersió, pel fet que són
consumides i dispersades pels ocells (endozoocoria). Presenta un creixement ràpid, i per contra
s’envelleix ràpidament. Una vegada establerta, forma grans colònies denses i força extenses. Es
desconeix la longevitat, però la seva gran capacitat de regeneració vegetativa, fa que en cap cas es
pugui considerar la mort d’un individu en envellir, si no que sempre trobarem rebrots joves que
substituiran un tany en morir.

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

Es mostra poc exigent pel que fa al tipus de sòls, i una vegada ha desenvolupat el sistema
radicular, té gran capacitat d’aguantar la sequera. Es desconeix el rang de temperatures que pot
suportar, però en qualsevol cas en els períodes de fred extrem no s’ha evidenciat cap efecte
negatiu. L’espècie és resistent a la contaminació i s’adapta a les proximitats del litoral.

Distribució
geogràfica
nativa:
Espècies amb
què es pot
confondre:

És originaria de l’Àsia de l’Est, concretament de Xina, Japó, Taiwan i Malàisia.

Per les seves característiques és un arbre de difícil confusió amb la resta d’espècies presents a
casa nostra.
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Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

Hi ha constància de la seva arribada a França al s.XVIII, probablement la introducció a Espanya
s’efectués en aquest mateix moment. Es desconeix el moment en que l’espècie arriba a les
contrades gironines, tot i que es pot assegurar que devia ser anterior al 1950. A les Gavarres
apareix naturalitzada en espais propers a les zones urbanes, fora de l’espai. Puntualment es troba
plantada en indrets a l’interior com a l’entorn del santuari dels Àngels (Sant Martí Vell). Els
poblaments més extensos es troben dins l’àmbit del municipi de Girona, i s’estenen en un sector
que va des del Mas dels Tres Reis, fins a la muntanya de les Pedreres, on es troba àmpliament
naturalitzada en espais alterats. Apareix en forma de masses denses, amb abundant regeneració
per rebrot i que tendeix a consolidar-se; rarament es tracta d‘un nombre reduït de peus.

Distribució coneguda de l’espècie entorn del massís de les Gavarres (2008) en quadrats UTM de 1X1 Km.

Mecanisme
d’introducció:

Introduït com a arbre ornamental per a fer ombra, essent una espècie resistent a la sequera i que
tolera els sols bàsics.

Impacte
ecològic:

És una espècie que tendeix a instaurar-se en hàbitats poc estructurats, generalment al marge de
parcel·les urbanes on en algun moment es va plantar algun peu. Un cop instaurada la gran
competitivitat de l’espècie compromet la successió i condiciona la recuperació de les formacions
forestals de major valor natural. És especialment competitiva per l’aigua, i per la gran capacitat
d’ocupació mitjançant els rebrots radiculars. Cal considerar l’impacte ecològic actual com a poc
important.

Dinàmica
actual
i futura:

Fins l’actualitat l’espècie ha tingut una lenta dinàmica expansiva a partir dels punts on havia estat
plantada, on es desconeix la presència de peus femenins. L’expansió s’ha vist condicionada a un
cert creixement vegetatiu dels rodals. La detecció de peus femenins plantats en els darrers 3 anys,
obra un nou escenari en el qual l’espècie podria esdevenir molt invasiva, donat que a les bones
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capacitats biològiques que han propiciat el creixement vegetatiu de les poblacions, s’hi afegiria la
capacitat de disseminar-se a llargues distàncies a partir de la regeneració de llavors. En Aquest
escenari difícilment es podria contenir la seva expansió en el territori on en una fase inicial es
preveu l’establiment en ambients alterats com vores de carreteres, i espais periurbans.
Comportament
invasor:

Tot i que no és considerada entre les plantes al·lòctones amb un clar comportament invasor, segons
el comportament invasor establert per Sanz-Elorza, et al.(2001), el mateix autor recull que l’espècie
es mostra clarament invasiva en altres països europeus (Itàlia) i que podria arribar a suposar una
amenaça per als ecosistemes espanyols.

Gestió:

La gestió passaria en primer terme per evitar que es plantin peus femenins, així com identificar els
peus existents i afavorir-ne la substitució per peus masculins. L’ús com a arbre ornamental dels
peus masculins no suposa cap mena de risc. En un segon terme seria desitjable estudiar els
mètodes per a l’eliminació d’algun dels rodals on es troba naturalitzada, adquirint així una certa
capacitat d’intervenció i gestió de l’espècie. La gran capacitat rebrotadora fa preveure que sigui
difícil d’eliminar, i que els mètodes físics siguin insuficients. La gestió de l’espècie en l’àmbit de les
Gavarres consistiria a banda de la realització de proves pilot per a la seva eradicació, en fer un
seguiment de l’evolució dels poblaments i la possible aparició de nous focus.

Experiències
realitzades:
Altres
observacions:

Bibliografia:

Es desconeix que s’hagin realitzat experiències en l’àmbit nacional.
Els fruits són comestibles, dolços i sucosos, tot i que no es comercialitzen per la seva extremada
fragilitat. El nom fa referència al fet que la seva escorça havia estat històricament emprada per a
l’elaboració de paper a les regions d’origen.
Enllaços d’interès:
http://www.nps.gov/plants/alien/fact/brpa1.htm
http://www.invasive.org/browse/subject.cfm?sub=5208
A dalt, s’identifica un rodal (traça vermella)
naturalitzat en el sector de Vista Alegre (Girona). El
creixement vegetatiu porta en molts casos a que un
únic individu ocupi fins a 200 m2 de superfície.

A baix, un rodal corresponent probablement a un
únic exemplar, on es fa evident per una banda la
gran capacitat rebrotadora, i de creixement
vegetatiu, i d’altra la capacitat de condicionar la
successió cap a les formacions naturals originals.
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Buddleja davidii Franchet.
Català:

Budleja, lila del Japó

Castellà:

Buddleya, baileya, arbusto de las mariposas, lilo de verano

Anglès:

Butterfly bush, summer lilac

Francès:

Buddleia ou Arbre aux papilions

Aspecte general d’una inflorecència i de les fulles

Família: Buddleiàcies

Fructificació, detall del gran nombre de petites càpsules

Descripció:

Arbust caducifoli, ocasionalment semicaducifoli que forma denses mates, arribant a assolir alçades
de 2 – 5 m. Els brots tendres són quadrangulars i flexibles. Les fulles són oposades, lanceolades,
agudes i lleugerament dentades, de 10-25 cm. Aquestes són tomentoses al revers, on presenten un
conjunt de pèls molt dens que els dóna una tonalitat grisenca; l’anvers és de color verd. Les flors,
petites, de color violaci i molt flairoses, es reuneixen en panícules terminals denses, còniques, de
15-30 cm de longitud. Cada petita flor presenta una corol·la amb forma de tub de 4-8 mm de
longitud, que finalitza en quatre lòbuls. La gorja de corol·la de les flors, presenta una característica
taca central taronja. El fruit és una petita càpsula allargada de 5-10 mm de llargada, formada per
dues valves. Cada càpsula porta de 50 – 100 llavors de petites dimensions.

Biologia:

La floració es produeix entre juliol i novembre, i la polinització és entomòfila, majorment realitzada
per papallones. La fructificació es produeix entre octubre i desembre. Es reprodueix sexualment per
llavor, tot i que arrela fàcilment a partir d’esqueixos. En cursos fluvials les poblacions s’estenen a
mercè dels peus que puguin ser arrossegats en les avingudes. En ser tallada rebrota amb facilitat
tant de la soca com de les arrels. La producció de llavors és molt elevada, alhora que presenten una
gran vitalitat. Aquestes petites llavors tenen una gran capacitat de dispersió pel vent, tot i que també
poden ser transportades per l’aigua, vehicles... Aquestes llavors presenten una llarga letargia
mantenint-se viables en el sòl durant anys. Presenten un creixement ràpid, especialment si es tracta
de rebrots de soca, assolint fins a 2 m el primer any. L’espècie presenta una moderada longevitat;
alguns autors assenyalen que pot arribar a viure fins a 30 anys. Presenta una clara preferència pels
espais oberts i ben il·luminats, formant únicament grans i denses colònies, en els espais lliures
d’altra vegetació. L’espècie no tolera les cremes.

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

És una espècie que mostra una clara preferència pels sòls rics en nutrients, tot i que pot créixer
arreu. No suporta la sequera prolongada, raó per la qual en climes de mediterranitat acusada,
busca la frescor dels ambients de ribera o amb una certa humitat edàfica. És resistent a les baixes
temperatures hivernals, i tolera bé tant els sòls bàsics com la contaminació atmosfèrica. Mostra una
clara preferència pels espais assolellats, amb sòls ben drenats i fèrtils, generalment associats a
cursos fluvials.

Distribució
geogràfica
nativa:

Espècie originària de la Xina central i del Tibet. A la zona d’origen habita en talussos, i ambients
fluvials, entre 600 i 3.000 m d’altitud.

Espècies amb
què es pot
confondre:

Es podria confondre amb l’aloc, per la similitud de les inflorescències. Es distingeix fàcilment
d’aquest pel fet que l’aloc presenta fulles palmaticompostes.
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Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

Fou introduïda a Espanya durant el s.XX, i a mitjans segle ja es coneixia naturalitzada a la Garrotxa.
A les Gavarres, apareix en espais que han estat alterats. La població més important en extensió del
massís, es troba al sector del Congost, en ambients pertorbats a tocar la C-66 i de la variant de la
A-II. La població s’estén en un sector ampli apareixent peus isolats entorn dels camins forestals
d’aquest sector. Es troba naturalitzada fora de l’espai entorn de cursos fluvials, a la Riera de
Palagret, Riera de Sant Martí i Ridaura, on hi trobem petits poblaments o peus aïllats. Entorn de
l’espai és una espècie que sovint es troba plantada en jardins de nombroses àrees urbanes i
urbanitzacions. Defuig de les parts centrals del massís on hi ha un clar predomini d’ambients
mediterranis, i els ambients riberencs es troben més conservats.

Distribució coneguda de l’espècie entorn del massís de les Gavarres (2008) en quadrats UTM de 1X1 Km.

Mecanisme
d’introducció:

Fou introduïda com a planta ornamental, i ha estat usada abastament, per la bellesa de les
inflorescències, que alhora són molt flairoses.

Impacte
ecològic:

És una espècie que tendeix a instaurar-se en espais oberts, aprofitant qualsevol pertorbació que hi
elimini la vegetació. Les àrees colonitzades per l’espècie poden anar evolucionant en cas que no hi
hagi cap pertorbació, i anar-se substituint per la vegetació autòctona en cas que no es reiteri cap
tipus de pertorbació. Tindria doncs un clar efecte retardador de la successió de la vegetació
autòctona a l’hora de recuperar comunitats forestals més estructurades. Un segon impacte, és en
els ambients fluvials on les revingudes poden afavorir el manteniment de les poblacions al llarg del
temps. En el cas de les Gavarres aquest impacte és relativament poc important, doncs
majoritàriament els cursos fluvials presenten formacions forestals amb gran recobriment, dels quals
defuig la budleia. Únicament troba espais més favorables al límit de l’espai on els cursos fluvials
travessen la plana agrícola. En aquests espais la vegetació es troba més alterada amb nombrosos
espais oberts. En aquest cas l’espècie s’hi pot instaurar, malgrat que no hi troba unes condicions
idònies pel que fa al manteniment d’un cert cabal o humitat edàfica. Cal considerar l’impacte
ecològic actual com a poc important.
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Dinàmica
actual
i futura:

Hi ha diverses poblacions naturalitzades, la més important al sector del Congost, i entorn de cursos
fluvials. La tendència de l’espècie és a ocupar noves localitats, consolidant-se en el territori. Cal fer
la consideració que en l’espai natural de les Gavarres, si bé pot representar una certa amenaça pels
ambients fluvials, en cap cas amenaça els hàbitats de ribera ben constituïts.

Comportament
invasor:

És considerada entre les plantes al·lòctones amb un clar comportament invasor, i molt perillosa pels
ecosistemes naturals i seminaturals a nivell d’Espanya, segons el comportament invasor establert
per Sanz-Elorza, et al.(2001).

Mesures de
control

Els mètodes mecànics d’eliminació únicament són eficients si es porta a terme l’arrencada de les
rabasses amb el sistema radicular. Les tales de la part aèria, tendeixen a afavorir l’espècie que
rebrota vigorosament. És susceptible a aplicacions de qualsevol herbicida per a males herbes de
fulla llarga o no específics, utilitzant les dosis recomanades pel fabricant. El tractament foliar, però,
és desaconsellable, pel fet de tractar-se d’una espècie que va associada a ambients fluvials, on
aquests pesticides podrien tenir greus conseqüències. La millor opció és utilitzar els herbicides com
a complement del control mecànic, i aplicats al tronc. Posteriorment s’hauria de fer un seguiment
per arrencar els plançons que podrien aparèixer els anys posteriors a partir del banc de llavor.

Gestió:

Tot i que és una espècie que troba pocs espais òptims a les Gavarres, la presència de poblacions
naturalitzades, i la dinàmica lenta però expansiva de les poblacions, fa desitjable el control de
l’espècie. És una espècie difícil d’eliminar una vegada s’ha establert. En qualsevol tipus de mesura
d’eradicació cal combinar la revegetació amb espècies autòctones, que en generar una certa ombra
impossibilitarien el restabliment de l’espècie. La gestió de l’espècie en l’àmbit del massís en cap cas
ha d’anar encaminada a l’eradicació, si no que caldria un seguiment de l’espècie. Per una banda es
podria intervenir eliminant alguns peus isolats entorn de camins, carreteres i cursos fluvials, que
essent peus aïllats amb poc impacte ecològic actuen de focus de dispersió de l’espècie. Caldria
esmerçar esforços per tal de fer coneixedora a la població local del perill que representa plantar
aquesta espècie, considerada una invasora de primer ordre a escala internacional i defugir de
plantar-la en parcs i jardins urbans.

Experiències
realitzades:

Es té coneixement d’una experiència desenvolupada pel Consorci Alba-Ter, en què s’aplicaren
diversos mètodes de control. La prova pilot consistí en tallar les parts aèries, arrencar la rabassa i
tot el sistema radicular, i gestionar l’hàbitat amb la plantada d’espècies autòctones del bosc de
ribera. A Hawaii s’ha realitzat una experiència amb èxit, tractant els peus mitjançant aplicacions
bassals amb la següent mescla: 1 litre d’aigua, 5 g d’un producte amb metsulfuró metil al 60%, 0,5
litres d’un producte amb glifosat al 36% i 2,5 ml de surfactant.

Altres
observacions:
Bibliografia:

No presenta cap tipus de toxicitat.
Mario Sanz Elorza, Elías D.Dana Sánxhez Y Eduardo Sobrino Vesperinas.2004. Atlas de las
Plantas Alóctonas Invasoras en España. Ministerio de Medioambiente. 62.
PLANTES ENVAHISSANTES de la region mediterraneenne; Agence Mèditerranéenne de
l’environnement –Région Languedoc – Roussillon. Agence Régionale Pour l’environnement
Provence- Alpes-Côte d’Azur.
Enllaços d’interès:
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=BUDA2

Població al sector del Congost al límit amb la C66. És el focus original, des d’on l’espècie s’ha
estès en un radi d’alguns quilòmetres en
clarianes forestals i espais alterats vora els
camins.
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Coronilla valentina ssp. glauca (L.) Batt. in Batt. et Trab.
Català:

Carolina, Coronil·la glauca

Castellà:

Coletuy, Carolina del jardin, Ruda inglesa, Coronilla

Anglès:

Crown vetch

Francès:

Coronille glauque

Aspecte de les fulles

Família: Papilionàcies

Aspecte de les flors

Aspecte general en floració

Descripció:

Petit arbust perennifoli glabre, que rarament sobrepassa el metre i mig d’alçada, i excepcionalment
assoleix els 2 m d’alçada màxima. Les tiges són llenyoses i erectes, massisses amb entrenusos
curts, cilíndriques i molt ramificades. Les fulles són glauques, peciolades i imparipinnades amb 2-4
parells de folíols iguals, de 7-25 X 3-15 mm; el folíol terminal ocasionalment és sensiblement més
gran. Les estípules de les fulles són lanceolades o elíptico-lanceolades, de 2,7-4,5 mm. Sòn
membranoses o semiherbàcies, estan soldades entre sí i són caduques. Flors grogues i flairoses,
típicament papilionàcies, de 8-14 mm agrupades en inflorescències de 5-8 (15) flors. El peduncle
que sosté la inflorescència és cilíndric, 1-2 vegades més llarg que la fulla corresponent. Les flors
presenten un pedicel de 2,6-5 mm, generalment més llarg que el calze. Calze de 2,8-4,2 mm, +/papilós, llavi superior de 0,7-1,5 mm, més llarg que l’inferior. Llavi inferior amb dents de 0,3-0,5 X
0,6-0,8 mm. Corol·la groga; estàndard de (8) 8,5-10 X7-8 mm, ovat, freqüentment emarginat,
subauriculat, amb una ungla de 3-3,5 mm, exerta; ales de 10-14 X 4,5-5 mm, més llargues que
l’estandart i que la quilla, elíptiques amb una ungla de 3-3,5 mm. L’estil de 4,5-4,8 mm. Els fruits són
de tipus llegum, de 9-40 mm, pèndul, recte, amb dos angles i 1-8 segments fàcilment
desarticulables. Segments de 3,5-8 mm rectes. Les llavors són de 1,7-2 X 3,7-4,2 mm, de
cilíndriques a ovoidees, de color marró.

Biologia:

La floració es produeix de manera molt abundant entre febrer i juny, i la polinització és entomòfila,
majorment per abelles. La fructificació es produeix al llarg de l’estiu. Es reprodueix sexualment per
llavor, malgrat les llavors requereixen un procés d’escarificació que en condiciona sovint la
germinació. La producció de llavors és molt elevada i regular. Les llavors tenen una baixa capacitat
de dispersió, tot i que ocasionalment poden ser arrossegades per l’aigua d’escorrentia. És tracta
d’una espècie arbustiva amb una longevitat baixa, generalment no sobrepassen els 20 anys. Forma
colònies més o menys denses, ja que les llavors tendeixen a germinar a les proximitats de les
plantes adultes, doncs mostra poca capacitat de dispersió en ambients naturals.

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

És poc exigent pel que fa al tipus de sòls, malgrat sembla afavorida en sòls carbonatats. L’espècie
mostra una gran capacitat d’aguantar la sequera, i mostra preferència pels ambients càlids i
assolellats. Es desconeix la capacitat de resistir temperatures hivernals extremes, tot i que de ben
segur tolera temperatures que assoleixin valors negatius.
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Distribució
geogràfica
nativa:

És una espècie de distribució Mediterrània, que a Catalunya ha estat molt probablement introduïda
com a espècie ornamental. El seu ús en jardineria principalment en jardins de baix manteniment
n’ha afavorit l’expansió havent arribat a naturalitzar-se en ambients seminaturals de la façana
marítima.

Espècies amb
què es pot
confondre:

La confusió no és possible si s’atén mínimament a l’aspecte de les fulles i disposició de les flors.
Popularment és habitual que s’identifiqui com a un tipus de ginesta, amb desconeixement de si es
tracta d’una espècie autòctona, o naturalitzada.

Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

A les Gavarres apareix preferentment a la façana marítima, on troba unes condicions de termofília
majors i un gran nombre de zones urbanitzades. Majoritàriament la distribució correspon a punts on
l’espècie hi ha estat plantada, tot i que generalment, es troben peus subspontanis a les proximitats.
Els indrets on es troba naturalitzada van associats a vores de carreteres, abocadors de restes
vegetals, i ocasionalment entra en ambients forestals amb un cert grau de naturalitat. Ara per ara, la
distribució es troba molt condicionada a les proximitats de les àrees urbanitzades, on és àmpliament
plantada. A l’interior del massís l’espècie hi apareix en petits rodals; per contra a la façana marítima
dins d’un mateix quadrat d’1 quilòmetre de costat l’espècie es troba present en molts casos en
diferents rodals. Generalment en cada rodal hi apareix un nombre moderat de peus de l’ordre de
desenes.

Distribució coneguda de l’espècie entorn del massís de les Gavarres (2008) en quadrats UTM de 1X1 Km.

Mecanisme
d’introducció:

Introduïda com a planta ornamental, apreciada per l’abundant floració i fragància, la gran capacitat
d’aguantar la sequera i una bona rusticitat que la fa òptima per jardins de baix manteniment.
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Impacte
ecològic:

Es tracta d’una espècie amb forces similituds amb la ginesta linifòlia (Genista linifolia L. subsp.
linifolia) i l’escruixidor (Adenocarpus telonensis) ambdues espècies protegides a les Gavarres.
Malgrat de moment no s’ha constatat que entrin amb competència, la naturalització de la coronil·la
podria suposar una pèrdua d’espais per a les dues espècies esmentades, arribant a dificultar-ne la
conservació.

Dinàmica
actual
i futura:

L’ús abusiu de l’espècie en jardineria, i el gran nombre de zones urbanitzades a la façana marítima
n’afavoreix la naturalització, i genera una dinàmica clarament expansiva, tot i tenir baixa capacitat
de dispersió. El fet que generalment no es compri, si no que es planti a partir de llavors recollides en
altres jardins en dificultaria molt el control en cas que es fes necessària la prohibició de plantar-la.

Comportament
invasor:

No és considerada entre les plantes al·lòctones amb un clar comportament invasor a nivell
d’Espanya, segons el comportament invasor establert per Sanz-Elorza, et al.(2001).

Gestió:

Es requereix un seguiment de l’espècie, i actuar eliminant tots aquells rodals on es trobi
naturalitzada, especialment dins o limitant amb brolles mediterrànies. Caldria difondre que es tracta
d’una espècie ornamental, portada d’altres regions de la mediterrània, per tal de desafavorir el seu
ús. Seria molt adient substituir-la en alguns espais de gestió pública, com ara l’aparcament de la
Cova d’en Daina, així com espais públics de les urbanitzacions. La substitució més indicada seria
per Genista linifolia ssp. linifolia, essent una espècie de gran bellesa i d’interès a les Gavarres, amb
la qual comparteix requeriments ecològics. En qualsevol cas s’hauria d’evitar la substitució per
altres varietats o ssp. d’aquesta ginesta, originàries d’altres regions.
Referent al control o eradicació de determinats rodals, malgrat no es disposa d’experiències
prèvies, no sembla massa difícil d’eliminar. El baix nombre de peus per cada rodal permetria
avaluar la possibilitat d’eliminar-los físicament a partir del desarrelament. En qualsevol cas caldria
un seguiment per arrancar els plançons que podrien aparèixer els anys posteriors a partir del banc
de llavor. La gestió de l’espècie en l’àmbit del massís en cap cas ha d’anar encaminada a
l’eradicació, si no que caldria desafavorir-ne l’expansió i controlar-ne aquells rodals on es trobi
subspontània o naturalitzada. Actualment es troba àmpliament plantada a les urbanitzacions de
Santa Cristina d’Aro, Platja d’Aro i Calonge.

Experiències
realitzades:

No es té coneixement d’experiències realitzades per al control o eradicació de l’espècie.

Altres
observacions:

S’empren les llavors, i en alguns casos les flors amb finalitats medicinals. El contingut amb
glucósids de les llavors, fa que es consideri cardiotònica. Alguns principis actius s’han emprat per
combatre l’asma, la tos ferina i el mal de cap. Pot arribar a ser tòxica, en funció de la concentració
de principis actius.

Bibliografia:

BOLÒS, O. DE, J. VIGO, R.M. MASALLES & J.M. NINOT. 1993. Flora manual dels Països
Catalans. Editorial Pòrtic. Barcelona.
Enllaços d’interès:
http://fichas.infojardin.com/arbustos/coronilla-valentina-glauca-carolina-jardin-coronilla.htm

Poblament de coronil·la naturalitzat a
les
proximitats
d’una
parcel·la
urbanitzada (Urbanització Mas Samis).
Constitueix un bon exemple dels espais
ocupats per l’espècie, sempre a
proximitats de zones urbanitzades o
punts d’abocament de restes de
jardineria.
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Cortaderia selloana (Schultes) Ascherson et Graebner
Català:

Plomall de la Pampa, Plomes, herba de la Pampa, Gineri

Castellà:

Hierba de la Pampa, carrizo de la Pampa

Anglès:

Pampas grass

Francès:

Herbe de la pampa

Aspecte d’una tofa en plena floració

Família: Gramínies

A l’esquerra, peu hermafrodita. A la dreta
espiga femenina

Detall de les espigues d’un peu femení,
amb els estigmes.

Descripció:

Planta herbàcia perenne que fa denses tofes amb nombroses fulles, que assoleixen 1,5 m de
diàmetre. Les fulles són llargues, estretes de 1-3 m X 0,5-1 cm, linears, coriàcies i amb el marge
serrulat. Són de color glauc i tenen un tacte aspre, degut a la presència d’agulles silícies. La lígula
és reduïda a una filera de pels. Les flors es reuneixen en grans panícules de 50-100 cm, en tiges de
fins a 4 m d’alçada. Aquestes panícules són denses i d’un color blanquinós platejat molt
característic. Les espícules estan comprimides lateralment i presenten de 2-7 flors; les glumes són
estretes, la inferior de 10-11 mm; la superior de 12-13 mm, aristada. Les espícules estan
suportades per un llarg peduncle, que en els peus hermafrodites és erecto-patent i patents en els
femenins. Les inflorescències dels peus femenins són més llargues i denses. La llavor és de tipus
cariopsi, i és plumosa.

Biologia:

És una espècie ginodioica (Connor, 1971), és a dir, es poden diferenciar peus que únicament
produeixen flors femenines i peus hermafrodites que produeixen flors masculines i femenines
alhora. Floreix de juliol a octubre, i la polinització és anemòfila (pel vent). La fructificació es produeix
a darreries d’estiu, amb la producció d’un elevat nombre de llavors. Es reprodueix sexualment per
llavors, a partir de 3-4 anys d’edat. S’ha descrit que ocasionalment es reprodueix vegetativament.
La dispersió dels fruits es fa mitjançant el vent, podent assolir grans distàncies (algunes fons citen
que poden assolir els 25 Km. de distància). Mostra un creixement ràpid, assolint fins a 1 m d’alçada
amb tant sols 2 anys. La longevitat és relativament curta, arribant fins a 15 anys. Tendeix a formar
poblaments d’alguns decennis, en espais alterats. Espècie molt competitiva que presenta un
metabolisme de fixació del carboni en la fotosíntesis descrit com a C4. Aquest tipus de metabolisme
permet una bona economització hídrica a la planta, que pot realitzar la fotosíntesi mantenint una
mínima obertura dels estomes, i minimitzant les pèrdues d’aigua.

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

Tolera bé els sòls pobres i els terrenys amb PH molt àcid, o amb una certa salinitat. Tolera l’eixut
estival, i un important rang de temperatures aguantant valors de fins a -10 º C.

Distribució
geogràfica
nativa:

És originària de Sud Amèrica, concretament d’Argentina. Actualment es troba naturalitzada a
diverses regions en el conjunt d’Espanya. Ha esdevingut un problema ambiental a Cantàbria,
Astúries i al País Basc.
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Espècies amb
què es pot
confondre:

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf., espècie molt invasora, originària de la regió Andina (Argentina,
Perú). Saccharum ravennae (L.) Murray. Popularment coneguda com a Cesquera, espècie
mediterrània pròpia de sorrals del litoral que forma denses tofes i que pot atènyer els 3 m d’alçada.

Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

La primera referència citada a Espanya d’un peu naturalitzat es va fer el 1969 (Sanz-Elorza et al.
2004) a Cantàbria. A les Gavarres apareix plantada en molts jardins, apreciada per ser molt
resistent a la sequera, i per l’abundant floració tardoral. Apareix naturalitzada en ambients
antropitzats, com talussos de les infrastructures viàries, conreus abandonats, petits abocadors i
ocasionalment pot aparèixer en boscos esclarissats després dels efectes del foc. Es naturalitza a
partir de llavors dispersades pel vent, que poden arrelar especialment en espais alterats i lliures de
vegetació natural. El nombre de poblacions dins l’àmbit estricte de l’EIN és elevat, tot i que cal fer la
consideració que majoritàriament es troba plantada com a espècie ornamental. Apareix àmpliament
naturalitzada al sector marítim on a unes condicions ambientals més favorables s’hi afegeix la
presència d’un gran nombre d’urbanitzacions i parcel·les urbanes amb vegetació alterada. Es troba
naturalitzada en els talussos de la carretera C-65, generalment a les proximitats d’altres peus
plantats en jardins. En aquests claps es fa evident la gran capacitat competitiva de l’espècie que pot
arribar a créixer amb facilitat en hàbitats com ara brolles. L’espècie és poc present a l’interior de
l’EIN, especialment en el sector on no hi trobem zones residencials. Especialment problemàtica en
el sector marítim, al límit amb el massís, concretament en els municipis de Santa Cristina d’Aro,
Castell-Platja d’Aro i Calonge, on es troba àmpliament naturalitzada.

Distribució coneguda de l’espècie entorn del massís de les Gavarres (2008) en quadrats UTM de 1X1 Km.

Mecanisme
d’introducció:

Al massís fou introduït com a planta ornamental, per les denses tofes que forma i l’abundor de
panícules florides al llarg de la tardor.
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Impacte
ecològic:

És una espècie que genera un fort impacte paisatgístic allà on es naturalitza, pel gran port de les
tofes i la vistositat dels plomalls. És capaç de competir amb la vegetació natural, una vegada s’ha
instaurat aprofitant qualsevol tipus de pertorbació. Podria tenir efectes endarrerint la successió i la
recuperació de la vegetació natural. Al massís on dominen els ambients forestals, únicament troba
hàbitats idonis en els ambients alterats per l’home, de manera que no exerceix pressió en ambients
d’alt valor ecològic a diferència d’altres espais naturals amb hàbitats oberts (sorrals litorals,
salicorniars). La competència de l’espècie bé donada pel fet que presenta un metabolisme C-4,
alhora que té un important sistema radicular.

Dinàmica
actual
i futura:

L’espècie es troba molt ben distribuïda en el conjunt del territori, tot i que majorment es troba
plantada com a planta ornamental. La tendència de la població és clarament a l’expansió
demogràfica tant a partir de llavors dels peus plantats com dels peus dispersos naturalitzats. Cal
avaluar el risc que suposa el fet que l’espècie produeix gran quantitat de llavors, que es dispersen
amb el vent. En condicions normals tenen baixa capacitat d’instaurar-se, però podrien veure’s
afavorides desprès d’un incendi forestal.

Comportament
invasor:

És considerada entre les plantes al·lòctones amb un clar comportament invasor, que pot esdevenir
en el futur un perill real pels ecosistemes naturals i seminaturals a nivell d’Espanya, segons el
comportament invasor establert per Sanz-Elorza, et al.(2001).

Mesures de
control:

Una vegada establerta és difícil d’eradicar, tot i que seria desitjable eliminar tots els peus
naturalitzats en el medi natural. L’eliminació manual en cap cas és fàcil si es considera les
dimensions de les tofes, i el fet que les fulles són molt tallants. Pels exemplars adults és necessari
l’ús de motoserres per eliminar la part aèria, una vegada eliminada aquesta part, cal arrancar la
rabassa, en cas contrari ràpidament rebrotarà. L’ús de cremes controlades no és efectiu, doncs
l’espècie mostra capacitat de tornar a rebrotar. En cas de tractar-se d’ambients ecològicament poc
conservats, hi ha la possibilitat d’emprar fitocides, concretament el fluazifop-p-butil éster o glifosat,
que haurien de combinar-se amb l’eliminació mecànica. Les característiques biològiques de
l’espècie, on trobem peus femenins i hermafrodites diferenciats, permetria per una banda afeblir les
poblacions naturalitzades eliminant els individus femenins, responsables alhora de la dispersió de
llavors a grans distàncies. Per altra banda seria desitjable limitar l’ús com a planta ornamental, i
fomentar l’ús exclusiu d’individus hermafrodites, que produeixen menys llavor i segons alguns
autors amb menor capacitat de germinació (CONNOR, 1974, ASTEGIANO et al., 1995) reduint així
la capacitat de dispersió de l’espècie.

Gestió:

Seria desitjable l’eradicació dels peus naturalitzats, en molts casos fora de l’àmbit de l’espai natural.
Aquestes poblacions constitueixen una important amenaça per a la conservació dels ambients
naturals de les Gavarres marítimes. Alhora seria convenient eliminar els peus plantats en les
rotondes, i jardins entorn de les infrastructures, essent punts d’important dispersió de llavors. Alhora
l’eliminació d’aquests peus per part de l’administració contribuiria decididament a la conscienciació
social del problema.

Experiències
realitzades:

No es té experiències en l’eliminació d’aquesta espècie a casa nostra. Hi ha diverses experiències a
la frontissa Cantàbrica on l’espècie és encara més problemàtica. Majoritàriament s’empren mètodes
mecànics.

Bibliografía:

Mario Sanz Elorza, Elías D.Dana Sánxhez Y Eduardo Sobrino Vesperinas.2004. Atlas de las
Plantas Alóctonas Invasoras en España. Ministerio de Medioambiente. 62.
PLANTES ENVAHISSANTES de la region mediterraneenne; Agence Mèditerranéenne de
l’environnement –Région Languedoc – Roussillon. Agence Régionale Pour l’environnement
Provence- Alpes-Côte d’Azur.
Enllaços d’interès:
http://www.tesisenxarxa.net/
(Tesi doctoral de Roser Doménech (2005) “Cortaderia Selloana invasion in the mediterranean
region: invasiveness and ecosystem invasibility”).
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Gran poblament de plomalls de la pampa en un camp erm, a Calonge. Hi ha una gran regeneració, i la població
consta des de tofes molt grans, a petits plançons. Al fons es veu l’espai forestal inclòs ja en l’EIN les Gavarres.

Rodal de Plomall de la Pampa instaurat al bell mig d’una brolla al sector de Coll de Fenals. Es fa evident la capacitat
d’aquesta espècie per colonitzar espais naturals calcinats.
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Cyperus eragrostis Lam.
Català:

Serrana d’Amèrica

Castellà:

Juncia olorosa

Anglès:

Tall flatsedge or pale galingale, Drain flat-sedge

Francès:

Petit papyrus

Aspecte general d’una tija

Aspecte general de la planta

Família: Cyperàcies

Inflorescència, aspecte dels glomèruls

Descripció:

Planta herbàcia perenne que pot assolir fins a un metre d’alçada tot i que generalment fa de 20-80
cm. Presenta un rizoma curt i gruixut, que no produeix tubercles. Les tiges són de secció trígona;
les fulles bassals són linears llargament enveinadores a la base, lleugerament coriàcies, menys
llargues que les tiges i d’amplada aproximada a 1 cm. La inflorescència Es caracteritza per una
umbel·la terminal de 8-10 radis, acompanyats de 5-15 bràctees llargues i linears. Les flors es
reuneixen en espigues, no són flairoses i no tenen pètals. Són flors hermafrodites que presenten
un únic estam i 3 estígmes. Les espigues són allargades de 8-13 mm, i menys de 3 mm
d’amplada, de color verd groguenc o verd pàl·lid, i amb un nombre variable de 14-30 flors.
Aquestes espigues es reuneixen en densos glomèruls. El fruit és un petit aqueni.

Biologia:

La floració es produeix entre juliol i octubre. La polinització és anemòfila, és a dir, es produeix pel
vent. Es reprodueix tant per les llavors com vegetativament a partir del rizoma. La producció de
llavors és molt elevada i regular. La dispersió de les llavors es pot arribar a fer a distàncies
mitjanes pel transport en ser arrossegades per l’aigua, o en ser transportades enganxades amb el
fang a les rodes dels vehicles. Desconeixem la longevitat mitjana dels peus, que es poden
mantenir vegetativament rebrotant a partir del rizoma.

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

Es mostra poc exigent pel que fa al tipus de sòls, si bé necessita unes condicions de certa humitat
edàfica durant part de l’any. Té capacitat de suportar condicions d’extrema sequera tornant a
rebrotar en recuperar-se les condicions d’humitat. Clara preferència pels espais assolellats.
Colonitza ambients alterats com regalls de les carreteres i herbassars humits. S’instaura també en
hàbitats naturals d’especial interès de conservació com tolls temporers mediterranis, riberes de
rius mediterranis i pradells temporalment humits d’Isoetes dureieii o Cyperus fuscus.

Distribució
geogràfica
nativa:

Originària d’Amèrica tropical i subtropical (oest d’Estats Units).

Espècies amb
què es pot
confondre:

Únicament amb altres espècies del mateix Gènere com C. esculentus, C. longus o C. rotundus, de
les quals es diferencia fàcilment per tenir les espigues de color verd esgrogueït i per reunir-se en
glomèruls molt densos.

Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

Fou introduït a Europa a mitjans del s.XIX, concretament arribà al País Basc el 1857. Es desconeix
el moment de la seva arribada a Catalunya, però tot fa pensar que en els darrers 20 anys,
paral·lela a la mecanització de l’agricultura i la intensificació s’hauria incrementat la seva expansió.
La dispersió en el conjunt del territori s’ha vist afavorida de ben segur pels moviments de terres, tot
i que mostra una bona capacitat de dispersió natural. Les llavors poden ser dispersades fàcilment,
arrossegades per l’aigua, i sembla que el trànsit de vehicles en els camins forestals intervindria
dispersant l’espècie. A les Gavarres i entorn apareix àmpliament distribuïda, tant en àrees
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alterades, com vores de carreteres, conreus poc intensificats, com en ambients de gran interès de
conservació com són les basses temporals mediterrànies i diversos pradells associats a sòls
temporalment humits. Puntualment forma extensos poblaments desplaçant altres espècies pròpies
d’aquests ambients azonals. Generalment els poblaments no són molt nombrosos, i l’espècie es
rarifica en entrar dins l’àmbit estrictament forestal del massís on apareix de manera testimonial
associada a basses i regalls dels camins. Sempre associada a la presència de basses temporals
o punts amb una certa humitat edàfica com poden ser roderades de la maquinària forestal. Els
treballs de prospecció s’han centrat en un total de 38 quadricules UTM de 1 Km, on s’ha observat
una major presència i abundància als ambients que limiten amb la plana agrícola, i àrees amb
presència d’urbanitzacions (Puig d’en Vinyoles i Sant Mateu). Si bé cal considerar que l’àrea de
distribució inclou tot l’espai, a les zones careneres i amplis sectors forestals no hi troba hàbitats
favorables per a la seva instauració essent-hi poc abundant.

Distribució coneguda de l’espècie en l’àmbit de 36 quadrats UTM de 1X1 Km de les Gavarres (2008).

Mecanisme
d’introducció:
Impacte
ecològic:

Presumiblement accidental, com a mala herba en els conreus.
Generalment s’instaura en ambients alterats com roderades associades a la xarxa de camins
forestals. L’espècie genera impactes puntualment quan ocupa les basses temporals mediterrànies,
i herbassars humits associats, que són ambients amb gran diversitat d’espècies de flora i
d’especial interès per a la fauna invertebrada. Es fa difícil valorar les diverses conseqüències
ecològiques que en puguin derivar, tot i que puntualment l’ocupació assoleix bona part de la
superfície, en aquests ambients sovint molt fragmentaris (desenes de metres quadrats). Cal
considerar l’impacte ecològic en aquests hàbitats com a important.
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Dinàmica
actual
i futura:

Es desconeix l’evolució demogràfica que hagi pogut experimentar en els darrers anys. Tot fa
preveure que si no es prenen mesures, la pròpia gestió forestal (maquinaria pesada), els
moviments de terres amb l’arranjament dels vials, i el trànsit de vehicles afavoreixin una clara
dinàmica expansiva.

Comportament
invasor:

No és considerada entre les plantes al·lòctones amb un clar comportament invasor, segons el
comportament invasor establert per Sanz-Elorza, et al.(2001). És considerada invasora a Austràlia
i Anglaterra.

Mesures de
control:

El fet de tractar-se d’una espècie d’introducció involuntària, no emprada en jardineria fa que totes
les mesures vagin encaminades a desafavorir la dispersió i l’establiment en ambients pertorbats.
Cal evitar els moviments de terres que puguin contenir rizomes, així com l’alteració dels ambients
humits. Seria interessant realitzar una experiència pilot per avaluar els costos per a l’eliminació
mecànica mitjançant arrancada manual amb una aixada i posterior eliminació dels rizomes.

Gestió:

La gestió de l’espècie en l’àmbit del massís en cap cas ha d’anar encaminada a l’eradicació, si no
que caldria plantejar mesures de control, per evitar que l’espècie afectés determinades localitats,
concretament basses mediterrànies on es té constància del seu interès florístic i faunístic a partir
dels estudis de base existents. Caldria evitar si més no que l’espècie s’instauri en noves basses
temporals, eliminant els nous peus sorgits de llavor en ésser detectats. Puntualment es podria
eliminar l’espècie en alguns dels poblaments on s’afecten hàbitats d’especial interès, per valorar la
recuperació de les espècies autòctones. S’han seleccionat 3 localitats on l’espècie colonitza
basses temporals i pradells d’Isoetes durieii.

Experiències
realitzades:
Bibliografia:

Es compta amb experiències realitzades a Galicia (web indicada)
Phatak et al., 1983; Martin et al., 1991; Scheepens& Hoogerbrugge, 1991; Phatak, 1992; Kadir &
Charudattan, 2000; Lin et al., 2004; Sanz Elorza et al., 2004: 142-143
Enllaços d’interès:
http://medioambiente.xunta.es/espazosNaturais/detalleespeciecat_inva_flora_cas.jsp?ID_ESPECI
E=41&ID_CATEGORIA=3
Esquerre: Extens poblament en un ambient típicament alterat on l’espècie
fa presència; en aquest cas ocupant el regall de la carretera de Juià. Sota:
Extens poblament en una petita bassa temporal a les proximitats del Mas
Bassets (Cassà de la Selva) on ocupa ambients de gran interès florístic,
com pradells d’Isoetes durieii. Es fa evident que pràcticament totes les
petites superfícies emergides dins la bassa han estat ocupades per
l’espècie excloent la resta de vegetació autòctona.
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Delairea odorata Lem. (Senecio mikanioides Otto ex Walpers)
Català:

Nom popular desconegut

Castellà:

Hiedra de jardín, hiedra alemana, mikania

Anglès:

Cape ivy, German ivy

Francès:

Séneçon lierre, Lierre d’été

Aspecte de les fulles i tiges

Família: Compostes

Detall dels capítols una vegada fructificats i de les flors reunides en capítols

Descripció:

Planta herbàcia amb tiges enfiladisses, i fulles glabres, més o menys semblant a les de l’heura. Les
fulles són peciolades, semicarnoses, de deltoidees a orbiculars, llustroses i més o menys
isodiamètriques, de 3-10 X 2- 10 cm. El limbe és cordat a la base i amb 3- 5 lòbuls aguts a cada
banda que l’hi confereixen un aspecte angulós; la nerviació és palmada. Les flors són molt petites,
sense lígules, de color groc, i s’agrupen en panícules denses que apareixen en les branques
laterals. Aquestes estan formades per nombrosos capítols de flors tubulars, flairoses. Els fruits es
produeixen en gran nombre, i es tracta de petits aquenis de 2-2,5 mm, provistos de vilar. Assoleix
alçades entre 0,5 i 5 m, enfilant-se damunt de la vegetació que l’envolta.

Biologia:

L’espècie una vegada completada la floració, passa per un estadi de repòs, tornant a rebrotar de la
base en arribar a la primavera. La floració és autumnal entre setembre i desembre, i la polinització
és entomòfila. La dispersió de les llavors es fa pel vent, podent assolir grans distàncies. Es
reprodueix sexualment per llavor a les regions d’origen. A Catalunya la reproducció es suposa que
únicament és vegetativa, a partir de estolons o fragments que arrelen amb molta facilitat. La
producció de llavor podria ser viable, però sembla que hi ha una baixa taxa de germinació. Aquesta
es veu condicionada a uns requeriments d’haver de passar prèviament per episodis de fred extrema
per tal d’incitar la germinació. Una vegada establerta forma extensos poblaments que durant l’estiu
tendeixen a recobrir la resta d’espècies arbòries, arbustives i herbàcies. Creixement molt ràpid.

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

Es mostra poc exigent pel que fa al tipus de sòls, i tot i no ser una espècie molt resistent a la
sequera, tampoc té masses exigències, trobant condicions favorables en qualsevol ambient de fons
de vall o entorn de cursos fluvials. És una planta que pot créixer bé tant en condicions d’ombra com
en ambients plenament assolellats i tolera la salinitat ambiental d’arran de mar.

Distribució
geogràfica
nativa:

Originària de sudàfrica, concretament de la regió del cap de Bona Esperança, on ocupa ambients
de clariana al marge dels bosc.

Espècies amb
què es pot
confondre:

Fàcilment diferenciable per l’aspecte de les fulles però en el moment de la floració és possible la
confusió amb Senecio tamoides.

Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

Fou introduït a Europa entorn de l’any 1855, i a Catalunya es té constància de l’existència del seu
cultiu des de 1933. Es troba plantada i en estat de seminaturalització en diverses urbanitzacions de
la façana litoral Gironina, des de l’Ardenya fins a les muntanyes de Begur (Cala Pedrosa), Treumal i
prop d’Aquadiver (Platja d’Aro). Entorn del massís de les Gavarres, apareix puntualment amb un
extens poblament a la Riera de Vall Llobrega (Raval de Dalt) i un altre molt menor a la Riera de
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Llofriu. Es desconeix dins l’àmbit estricte de l’EIN on podria arribar des dels focus externs. A les
Gavarres apareix únicament en ambients de ribera, que han estat històricament alterats.

Distribució coneguda de l’espècie entorn del massís de les Gavarres (2008) en quadrats UTM de 1X1 Km.

Mecanisme
d’introducció:

Fou introduïda com a espècie ornamental, per l’abundància i espectacularitat de la seva floració
tardoral. Alhora és una espècie amb pocs requeriments hídrics.

Impacte
ecològic:

Actualment l’impacte ecològic a les Gavarres es pot considerar molt baix, tot i que les
característiques de l’espècie i el comportament en altres regions amb climes semblants permeten
valorar que l’impacte futur podria esdevenir molt important. S’instaura en ambients alterats, on la
gran ocupació de la superfície dificulta la successió natural dificultant la recuperació de les
formacions naturals. S’enfila damunt de les espècies arbustives o arbòries que pot arribar a ofegar
per falta d’il·luminació, tendint a eixamplar els claps que finalment són totalment ocupats.

Dinàmica
actual
i futura:

En el conjunt de la península ibèrica mostra una clara tendència demogràfica expansiva. A
Catalunya es troba naturalitzada en el sector sud del país, mentre el grau d’instauració encara és
baix a les terres gironines. En l’àmbit del massís de les Gavarres, únicament present al sector
marítim i al límit de l’EIN. Si no es prenen mesures, es preveu una dinàmica clarament expansiva en
el futur.

Comportament
invasor:

És considerada entre les plantes al·lòctones amb un clar comportament invasor, que pot esdevenir
en el futur un perill real pels ecosistemes naturals i seminaturals a nivell d’Espanya, segons el
comportament invasor establert per Sanz-Elorza, et al.(2001). Ha esdevingut una espècie invasora
a nivell internacional a l’Oest d’Estats Units (d’Oregon a la Baixa Califòrnia), Nova Zelanda...

Mesures de
control

El control mecànic és possible, i s’ha experimentat amb èxit en parcs de Califòrnia (EEUU). També
es pot eradicar mitjançant l’ús de fitocides, amb els que s’ha experimentat tant a Austràlia com a
Califòrnia. A Califòrnia, es realitzaren amb èxit tractaments amb una combinació de 5% de triclopir
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5% de glifosat (i un surfactant) a 6,4 L/ha, que permeteren controlar poblacions extenses de
D.odorata. Aquest tractament d’efecte lent però efectiu sembla ser més eficaç al final de la
primavera, passada la floració. A Austràlia s’utilitza amb èxit clopiralida en concentracions de 150
g/L i 6-8 L/ha aplicat amb la tècnica de “ropewick” (aplicació amb corda o escombra). Es van
observar, però, efectes col·laterals en espècies de compostes, solanàcies, i urticàcies.
Gestió:

És una espècie difícil d’eliminar una vegada s’ha establert, raó per la qual cal fer especial èmfasi en
la presa de mesures preventives. En aquest sentit ha estat prohibida la plantació pública o privada,
dins la reserva de la “Ria de Villaviciosa”, mitjançant Decret 153/2002, del Govern del principiat
d’Astúries. L’eradicació econòmicament molt costosa i de difícil execució passa per l’enretirada
manual, amb la recollida de tots els fragments, arrels... Qualsevol petita resta té capacitat d’arrelar i
refer la població. En aquest sentit cal un especial esforç de seguiment i manteniment dels espais on
s’ha eliminat, on cal plantejar la revegetació amb espècies autòctones. Les restes s’han d’eliminar
evitant que vagin a un abocador, on podrien formar un nou focus de dispersió. A les Gavarres
s’hauria de prohibir el seu ús com a espècie ornamental i fomentar l’eradicació dels dos poblaments
existents, aprofitant que es troba en una fase de colonització inicial. Caldria prohibir la seva
plantació a nivell de Catalunya, doncs és una espècie amb poc interès ornamental. Probablement
l’ús ornamental a l’espai vingui de la recollida dels primers poblaments existents i no de la
comercialització.

Experiències
realitzades:

No hi ha constància d’experiències per a l’eliminació en l’àmbit de Catalunya. Hi ha experiències a
nivell internacional, amb bons resultats mitjançant mètodes mecànics i químics, a Austràlia i
Califòrnia.

Altres
observacions:

És una espècie que resulta tòxica per l’home, en cas d’ingestió pot provocar cirrosis hepàtica.
Alhora conté alcaloids pirrolizidínics molt tòxics per als organismes aquàtics.

Bibliografia:

Mario Sanz Elorza, Elías D.Dana Sánchez Y Eduardo Sobrino Vesperinas.2004. Atlas de las
Plantas Alóctonas Invasoras en España. Ministerio de Medioambiente. 266.
Peter Goldblatt & John Manning. MBG Press, Missouri Botanical Garden September 2000.CAPE
PLANTS. A conspectus of the Cape Flora of South Africa. National Botanical Institute of South
Africa.
Albert Mallol & Josep Maynés 2008. Nous Xenòfits al Baix Empordà (Catalunya) Acta Bot. Barc
51:59-77.
Enllaços d’interès:
http://www.arbolesornamentales.com/Senecios%20trepadores.htm
www.hear.org/starr/hiplants/reports/html/delairea_odorata.htm
http://www.ventanawild.org/news/se99/capeivy.html
http://www.gw.govt.nz/story10951.cfm? (Tractaments químics)

Detall de la forma d’implantació, ocupant pràcticament tota la ribera on ha exclòs pràcticament totes les espècies
arbustives. El poblament s’estén en un tram d’aproximadament 1 Km al llarg de la Riera de Vallobrega, aigües avall
del Mas Sais (Barri del Raval de dalt), arribant a dins de l’EIN. Especialment aparent durant la tardor, quan mostra el
màxim desenvolupament, arribant a dalt de les capçades de molts arbres.
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Gleditsia triacanthos L.
Català:

Acàcia de tres espines

Castellà:

Acacia de tres espinas, acacia negra, algarrobo loco

Anglès:

Honey locust, sweet-locust or thorny-locust

Francès:

Févier d’Amériques, Carouge à miel, Épine du Christ

Fulles pinnaticompostes

Detall de les espines ramificades

Família: Papilionàcies

Aspecte dels fruits entrada l’estació hivernal

Descripció:

Arbre caducifoli semblant a la robínia, de creixement ràpid que pot assolir fins a 30 m d’alçada. El
tronc té una escorça de color bru, que presenta esquerdes longitudinals bastant profundes en
envellir. La copa és poc densa i bastant ampla, especialment si creix en espais oberts. Les
branques i troncs, presenten unes espines molt desenvolupades de 7 a 20 cm, generalment
ramificades. Les fulles són llargues, 1-2 pinnaticompostes, amb 10-15 parells de folíols oblongolanceolats de 0,8 a 2 cm de longitud, feblement serrats. Les flors, són petites i unisexuals, de color
blanc-verdós i es disposen en raïms axil·lars pènduls que broten a l’axil·la de les fulles. Són flors no
papilionades, flairoses i melíferes. El fruit és un llegum gran, pèndul, de 20-45 cm de longitud i de 2
a 5 cm d’amplada, que es manté a l’arbre pràcticament tot l’hivern. En esdevenir madur es torna de
color negre, i a l’interior presenta una polpa dolça, que envolta de l’ordre de 14-25 llavors. Les
llavors, mesuren 1 x 0,7 mm, i un gruix aproximat de 0,25 mm.

Biologia:

És una espècie amb una moderada longevitat, entorn de 120 anys. La floració es produeix entre
maig i juliol, i la polinització és anemófila. Els fruits són consumits per la fauna, de manera que la
dispersió és endozoòcora. A la regió d’origen la dispersió s’efectua per ocells i petits mamífers. Es
reprodueix vegetativament a partir de rebrots radiculars. Les llavors presenten una forta coberta que
protegeix la llavor, donant una gran viabilitat. La germinació del banc de llavor es pot donar al llarg
de diversos anys. És una espècie amb tendència a alternança de la fructificació, produint gran
nombre de fruits cada 3-5 anys.

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

L’espècie pot créixer en un gran ventall de condicions ambientals, prefereix els sòls amb PH
compresos entre 6,0-8,0. És una espècie resistent a la sequera, tot i que creix especialment bé en
ambients de ribera, amb sòls sorrencs o llimosos i humits. Proves experimentals posen de manifest
una important tolerància als sòls salinitzats. Pel que fa a la possible afectació per les baixes
temperatures hivernals, es mostra molt resistent arribant a resistir a la regió d’origen valors de fins a
-30ºC. Pot créixer en tot tipus d’hàbitats, especialment en ambients ruderals (parcel·les suburbanes)
i en ambients de ribera on l’afavoreix la pertorbació originada per les revingudes.

Distribució
geogràfica
nativa:

L’espècie és originària d’Amèrica del Nord, concretament de l’est i centre dels Estats Units (estats
de Texas, Dacota, Alabama i Oklahoma).

Espècies amb
què es pot
confondre:

A Catalunya no trobem altres espècies amb similituds. Com a planta ornamental es planten diverses
varietats, entre les més esteses la var. “inermis”, lliure d’espines, la var. “skyline” sense espines i
amb port cònic, i la var. “sunburst” amb les fulles de color molt groguenc, creixement ràpid, lliure
d’espines i que no produeix fruit (patentat el 1954).
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Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

Fou introduïda a Europa el s.XVII, i es té constància de la seva presència a Catalunya des de 1915
(Cadevall et al. Flora de Catalunya). A les Gavarres es troba plantada com a arbre ornamental a
diversos punts, i únicament es troba naturalitzada en àrees periurbanes de la ciutat de Girona i
Santa Cristina d’Aro. Recentment s’ha observat la germinació i creixement de nous plançons aigües
avall de Can Sacot dins la llera de la Riera Marqueta, on l’espècie s’ha vist afavorida per l’execució
d’uns treballs forestals que han alterat sensiblement la llera.

Distribució coneguda de l’espècie entorn del massís de les Gavarres (2008) en quadrats UTM de 1X1 Km.

Mecanisme
d’introducció:

Ha estat introduït com a arbre ornamental per tenir unes fulles gràcils, i una coloració de tons
groguencs durant la tardor, però principalment emprada per la seva gran rusticitat, i capacitat de
tolerar la contaminació dins les àrees urbanes.

Impacte
ecològic:

És capaç de desplaçar les espècies autòctones, afectant la vegetació de comunitats de ribera.
Ocupa amb facilitat arenys fluvials en els cursos de més entitat, sotmesos a les revingudes.

Dinàmica
actual
i futura:

L’espècie es troba naturalitzada en un reduït nombre de localitats dins l’EIN les Gavarres, però es
mostra més estesa en ambients propers a la llera del Ter. Generalment trobem peus isolats o en
nombre reduït, tot i que aparentment la tendència poblacional sembla tenir una dinàmica expansiva.

Comportament
invasor:

És considerada entre les plantes al·lòctones amb un clar comportament invasor, que pot esdevenir
en el futur un perill real pels ecosistemes naturals i seminaturals a nivell d’Espanya, segons el
comportament invasor establert per Sanz-Elorza, et al.(2001). Naturalitzada als parcs naturals de
Doñana i Cabañeros. Considerada invasora a nivell internacional essent problemàtica a Califòrnia,
Austràlia (Queensland, Nova Gales del Sud) i al nord-est d’Argentina.
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Gestió:

En primer lloc caldria evitar la dispersió de llavors al medi natural, evitant la consolidació de nous
poblaments, que en pocs anys actuarien com a nous focus de dispersió de llavors. Per tal d’evitar
la dispersió de l’espècie a partir dels arbres ornamentals de les àrees urbanitzades, és possible
plantar peus que no produeixin llavor, principalment la varietat “sunburst” o el clon Moraine de la
varietat “inermis”. L’eradicació dels arbres naturalitzats es podria efectuar amb la tallada i posterior
desarrelament de les soques, o bé realitzant a sobre els tocons un tractament amb herbicides
localitzats (picloram, triclopir, glifosat).
La gestió de l’espècie en l’àmbit del massís hauria d’anar encaminada a l’eradicació dels
poblaments on es troba totalment naturalitzada entorn de torrents, com el cas de la riera Marqueta, i
entorn del Celrè. El baix grau d’implantació faria possible l’eradicació de tots els peus naturalitzats,
evitant que esdevingui una espècie problemàtica en un futur.

Experiències
realitzades:
Bibliografia:

No es disposa d’ experiències de referència a escala local o a Catalunya.
Mario Sanz Elorza, Elías D.Dana Sánxhez Y Eduardo Sobrino Vesperinas. 2004. Atlas de las
Plantas Alóctonas Invasoras en España. Ministerio de Medioambiente. 180.
Enllaços d’interès:
http://www.colpos.mx/agrocien/Bimestral/2005/may-jun/art-10.pdf
Aspecte de la capçada d’un arbre
fructificat durant l’hivern. La producció
de fruits mostra una certa alternança,
produint gran quantitat de llavors cada
3-5 anys. Correspon a un arbre
naturalitzat en el sector de Vista Alegre
a Girona.

Plàntules que encara mantenen els dos
cotilèdons ben visibles, fan evident la
capacitat de naturalitzar-se. Entorn de
Can Sacot, a la Riera Marqueta).
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Opuntia maxima Miller.
Català:

Figuera de moro

Castellà:

Chumbera, tuna, nopal

Anglès:

Barbary-fig, Indian-fig, prickly-pear, mission cactus

Francès:

figuier d'Inde, figuier de Barbarie, raquette

Port general de la planta

Cladodi fructificat

Família: Cactàcies

Detall de la flor i del fruit

Descripció:

Planta arbustiva que pot arribar a alçades de fins a 5m; tronc format per articles superposats, que
reben el nom de cladodis, i popularment de pales. Aquests articles són de forma el·líptica, allargada,
i aplanats lateralment, suculents i de color verd fosc, amb una llargada de 30-50 cm. Presenten
espines reunides en grups de 1-2, en areòles circulars de 1-2,5 cm. Les espines són menys
abundants en les varietats conreades per a l’aprofitament del fruits; són de color blanquinòs,
aplanades i de 2-3 cm de longitud. Les fulles són molt reduïdes aproximadament de 3 mm, situades
damunt dels cladodis, de verdes a púrpures i molt efímeres (de curta durada). Les flors són grans
amb nombrosos pètals i un diàmetre de 5-10 cm, i de color groc a taronja. El fruït és de tipus baia,
de forma ovoidea a oblonga, de color variable entre verd, taronja o vermells, i provistos de gloquidis
(agrupaments de 3 pèls dirigits cap avall) i sovint d’espines. El fruit és gran de 6-10 cm de longitud, i
presenta una polpa de color taronja, amb un gran nombre de llavors. Les granes són subovoidees.

Biologia:

La floració es produeix entre maig i juliol, i la polinització és entomòfila. La fructificació es produeix a
la tardor. Es pot reproduir vegetativament a partir de les pales que mostren una gran capacitat
d’arrelar. Es reprodueix també a partir de les llavors, que poden de mantenir-se molt temps en estat
de letargia. La germinació es dóna amb temperatures lleugerament altes (entorn de 21 º C). Les
plàntules creixen lentament al llarg del primer estiu, mostrant unes bones taxes de supervivència.
Estudis realitzats recentment al cap de creus per part de tècnics del CREAF, han constatat que el
reclutament és clarament superior a partir de llavors que no a partir de l’arrelament de cladodis.
(Vila, M). En l’article "Recruitment of two Opuntia species invading abandoned olive groves", es
posa de manifest que la dispersió de les llavors tant per part dels ocells com del senglar, que en
consumeixen els fruits és eficient. És una espècie amb metabolisme CAM, per tant amb gran
capacitat de prosperar en ambients extremadament eixuts.

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

Es mostra poc exigent pel que fa a la fertilitat del sòl, defugint únicament els sòls mal drenats.
Resisteix molt bé la sequera i els forts vents. Necessita il·luminacions intenses, per aquesta raó
prospera únicament en espais oberts. Es veu afavorida en els ambients de penya segat litorals i
terrenys molt pedregosos amb baix recobriment arbori o arbustiu. Pot prosperar en ambients secs,
en conreus una vegada han estat abandonats, al quedar lliures de vegetació arbustiva. L’espècie té
capacitat d’aguantar les fredorades hivernals amb temperatures de fins a -12ºC, sempre que siguin
curts episodis. Es fàcil trobar-la associada a poblaments d’Agave americana, entorn dels masos. A
dins de l’EIN de les Gavarres, on majoritàriament hi trobem formacions forestals, hi troba pocs
ambients favorables en les circumstàncies actuals.
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Distribució
geogràfica
nativa:

Alguns autors restringeixen l’àrea d’origen a Mèxic, tot i que actualment es troba estesa per tota
Amèrica tropical entre Mèxic i Colòmbia.

Espècies amb
què es pot
confondre:

Les diverses espècies de figueres de moro, no són fàcilment diferenciables. Entorn del massís de
les Gavarres hi apareixen un mínim de 6 espècies. La més estesa i abundant, és Opuntia maxima,
tot i que amb finalitats ornamentals també hi trobem sovint O. stricta, O. microdasys, i puntualment
O. lindheimeri var. linguiformis.

Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

Fou introduïda a Espanya al llarg del s.XVI, essent una de les primeres espècies americanes
introduïdes a Europa. Actualment es troba àmpliament naturalitzada en els sector propers al litoral,
on troba hàbitats més favorables. A les Gavarres apareix generalment associada a les proximitats
de masos, i punts on ha estat plantada, i on es manté generalment de forma vegetativa.
Puntualment apareix en punts on hi ha arribat a partir de l’abocament d’alguns cladodis, i fins i tot
probablement en alguns punts hi hagi alguns peus naturalitzats per llavor, tot i que per ara no
sembla que hi pugui trobar massa espais favorables. En tot cas és molt més abundant en el sector
marítim. A la façana litoral l’espècie, és clarament capaç de naturalitzar-se a partir de llavors. En els
sectors més allunyats de la façana litoral, l’espècie apareix naturalitzada en alguns punts on s’hi han
efectuat abocaments de restes de jardineria.

Distribució coneguda de l’espècie entorn del massís de les Gavarres (2008) en quadrats UTM de 1X1 Km.

Mecanisme
d’introducció:

Fou introduïda inicialment per a l’aprofitament dels fruits, les figues de moro. No es té constància
que a les Gavarres, hagués estat objecte d’altres aprofitaments. Posteriorment s’ha plantat com a
espècie ornamental, juntament amb altres espècies del mateix gènere.
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Impacte
ecològic:

És una espècie que tendeix a instaurar-se en espais oberts. Una vegada instaurada difícilment
desapareixerà, doncs fàcilment arrelaran nous cladodis que es puguin despendre. L’impacte
ecològic actual és molt baix a les Gavarres. Arriba a comportar impactes ecològics i paisatgístics
remarcables en ambients més favorables per a l’espècie. En són un exemple els espais oberts del
massís del Cap de Creus o espais del litoral de les illes mediterrànies com ara Sardenya.

Dinàmica
actual
i futura:

La introducció de l’espècie al s.XVI conjuntament amb l’ús com a espècie ornamental, ha propiciat
que en el moment actual es trobi àmpliament distribuïda tot i que no es troba àmpliament
naturalitzada. L’espècie podria esdevenir problemàtica en unes condicions ambientals de major
aridesa, o especialment en cas que hi hagués alguna pertorbació com ara un gran foc forestal. Amb
l’obertura de nous espais assolellats, aptes per a l’espècie, podria esdevenir un problema important.

Comportament
invasor:

Considerada molt perillosa pels ecosistemes naturals i seminaturals a nivell d’Espanya, segons el
comportament invasor establert per Sanz-Elorza, et al.(2001).

Gestió:

L’eliminació de l’espècie es pot fer mitjançant mètodes físics, quan es tracta de densitats baixes, tot
i que cal fer-la de forma curosa, doncs fàcilment podran arrelar fragments de cladodis. A les
Gavarres, hem observat a Can Coia, l’eliminació d’un rodal amb un braç mecànic, i sembla un bon
sistema per aquells casos en què sigui possible l’accés d’un tractor. Una segona metodologia de
control passa per emprar el foc, doncs l’espècie no té capacitat de rebrotar en patir els efectes del
foc. En qualsevol cas és un mètode difícil d’aplicar en un context mediterrani, havent de centrar els
treballs al llarg dels mesos hivernals. La gestió de l’espècie en l’àmbit del massís en cap cas ha
d’anar encaminada a l’eradicació. Únicament caldria realitzar experiències puntuals per avaluar les
dificultats que representa l’eliminació de l’espècie; per a la realització d’aquestes proves es podria
eliminar alguns poblaments naturalitzats a partir de restes d’abocaments. Cal un mínim seguiment
per detectar canvis en la capacitat de naturalització per llavors.

Experiències
realitzades:

Es té constància d’experiències puntuals, per l’eliminació d’un rodal entorn de Can Coia amb
mètodes físics. Una segona experiència desenvolupada entorn del Castell de Sant Esteve
(Palamós) on també s’ha actuat mecànicament tallant les plantes amb un matxet.

Altres
observacions:

Els fruits de totes les espècies del gènere són comestibles, tot i que en les varietat conreades són
menys espinosos i més generosos. Els cladodis joves són comestibles, emprats per a amanides i
coneguts a les regions d’origen com a nopalitos.

Bibliografia:

Mario Sanz Elorza, Elías D.Dana Sánxhez Y Eduardo Sobrino Vesperinas. 2004. Atlas de las
Plantas Alóctonas Invasoras en España. Ministerio de Medioambiente. 62.
PLANTES ENVAHISSANTES de la region mediterraneenne; Agence Mèditerranéenne de
l’environnement –Région Languedoc – Roussillon. Agence Régionale Pour l’environnement
Provence- Alpes-Côte d’Azur.
Enllaços d’interès:
http://www.dowagro.com/ivm/invasive/invasive.htm

Poblament molt extens entorn de les runes d’un mas a tocar de Can Perot (Coll de Fenals).
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Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch
Català:

Vinya borda, vinya americana

Castellà:

Parra o viña virgen, parra de virginia

Anglès:

Virginia creeper

Francès:

Parthenocissus à 5 feuilles, Vigne vierge de Virginia

Aspecte de les fulles

Família: Vitàcies

Detall dels fruits

Descripció:

Arbust lianoide caducifoli que pot arribar a assolir fins a 10-15 m de llargada. Presenta circells amb
5-8 ramificacions que acaben en un disc a partir del qual es pot adherir. Les fulles, de disposició
alterna, són compostes, palmades, amb 5 folíols dentats de 4-10 cm de longitud i acuminats. Les
fulles inicialment de color verd pàl·lid al revers, i més fosques a l’anvers, es tenyeixen d’ un color
taronja-vermellós a la tardor just abans de caure. Les flors petites i poc vistoses són hermafrodites i
s’agrupen en panícules terminals. Els fruïts són de tipus baia, arrodonits de 5-6 mm, de color negre
blavós, pruinosos i s’agrupen en forma de raïms. Cada baia pot portar diverses llavors.

Biologia:

La floració es produeix entre juliol i agost. La maduració dels fruits es completa al llarg de la tardor.
Els fruits són consumits per un ampli ventall de petits ocells frugívors, que en dispersen les llavors.
El nombre de llavors que produeix és considerable, que poden ser dispersades a grans distàncies.
Es reprodueix tant a partir de llavors, com a partir d’esqueixos, alhora que es propaga a partir de
rizomes. En ser tallada rebrota amb facilitat. El creixement mitjà de les tiges és de fins a 2 m. Es
desconeix la longevitat de l’espècie que presumiblement es creu que pot ser moderada.

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

Espècie que mostra una gran capacitat d’adaptació, tolerant un ampli rang de condicions
climàtiques i edàfiques, arribant a ocupar des d’ambients d’ombra, fins a espais totalment
assolellats. Tolera un rang de temperatures molt ampli, que va de -10 a 40ºC. Presenta pocs
requeriments edàfics, tot i que creix especialment bé en ambients ben drenats, especialment fèrtils i
lleugerament humits. La tolerància a la sequera és elevada.

Distribució
geogràfica
nativa:

Espècie originaria de Mèxic i Amèrica del Nord.

Espècies amb
què es pot
confondre:

Existeixen altres espècies del mateix gènere emprades en jardineria, amb les quals pot existir
confusió. Destacar Parthenocissus tricuspidata, emprat sovint com a espècie per tapissar murs, i
que no s’arriba a naturalitzar al medi.

Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

Fou introduïda a Europa com a espècie ornamental al s. XVII. A les Gavarres apareix naturalitzada
preferentment entorn de cursos fluvials. Dos punts a destacar dins l’espai són, tot l’àmbit de la Riera
de Salenys, i la capçalera del Rissec. Entorn de l’espai és una espècie que no és rar trobar-la
plantada en jardins de les nombroses urbanitzacions com a planta tapissant de murs i umbracles.
Apareix naturalitzada a les proximitats d’urbanitzacions, i defuig de la part central del massís, on no
hi troba ambients propicis, alhora que hi deuen arribar un menor nombre de diàspores.
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Distribució coneguda de l’espècie entorn del massís de les Gavarres (2008) en quadrats UTM de 1X1 Km.

Mecanisme
d’introducció:

Fou introduïda com a planta ornamental, i ha estat usada abastament en jardineria per l’interessant
coloració vermellosa que ofereix a la tardor.

Impacte
ecològic:

És una espècie que pot instaurar-se en ambients conservats, i competir amb la vegetació autòctona
en ambients fluvials. Entra en competència especialment per l’espai i la llum, doncs té capacitat
d’enfilar-se fins assolir les capçades dels arbres. Cal considerar l’impacte ecològic actual com a poc
important.

Dinàmica
actual
i futura:

Hi ha diverses poblacions naturalitzades, la més important al sector de la Riera de Salenys. La
tendència de l’espècie és a ocupar noves localitats, doncs es propaga fàcilment, consolidant-se en
el territori. L’espècie pot arribar a colonitzar els ambients fluvials, tot i estar ben constituïts. Defuig
dels ambients pròpiament mediterranis, massa eixuts. La presència de poblacions naturalitzades, i
de nombrosos peus plantats en àrees ajardinades, augura una clara tendència expansiva de les
poblacions.

Comportament
invasor:

Inicialment no és considerada entre les plantes al·lòctones amb un clar comportament invasor,
segons el llistat establert per Sanz-Elorza, et al.(2001). Els autors la recullen com una espècie amb
comportament invasor contrastat en altres països, en l’Annex III de l’esmentada llista.

Gestió:

Cal eliminar les poblacions naturalitzades, que cal considerar ben instaurades. En cas contrari
actuaran com a focus de dispersió. Caldria afavorir la substitució de l’espècie per altres espècies
lianoides, preferentment autòctones. En qualsevol cas entre la flora ornamental hi ha altres
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espècies del mateix gènere, amb moltes similituds, que no tenen un comportament invasor a les
Gavarres. Podem citar Partenocissus tricuspidata. És una espècie difícil d’eliminar una vegada s’ha
establert. Els mètodes físics d’eliminació únicament són eficients si es porta a terme l’arrencada de
les rabasses, doncs en ser tallada rebrota amb facilitat. El fet que tendeixi a escampar-se mitjançant
rebrots dels rizomes dificulta les tasques d’eliminació física, estant arrelada a diversos punts. La
gestió de l’espècie en l’àmbit del massís hauria d’anar encaminada a eradicar les poblacions
naturalitzades, essent en el moment actual un petit nombre, fàcilment assumible. Caldria evitar l’ús
ornamental de l’espècie que és substituïble fàcilment per altres plantes entapissants no invasores, o
arbres ornamentals, que aporten interessants coloracions a la tardor.
Experiències
realitzades:

Es té coneixement d’una experiència desenvolupada pel Consorci Alba-Ter, en què s’efectua una
prova pilot per al control de l’espècie naturalitzada entorn de l’illa fluvial del Ter (Girona).

Altres
observacions:

Els fruits són tòxics, per bé que la toxicitat és variable en funció de la distribució i de les
característiques de cada indret on creix l’espècie. El contacte amb la planta pot produir erupcions
cutànies.

Bibliografia:

Andreu Salvat, juny-desembre 2004 ESTRATÈGIA PER A LA GESTIÓ DE LA FLORA I LA
VEGETACIÓ AL PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA.
Juan Carlos G. et altres, juny 2001 INTRODUCCIÓN Y COLONIZACIÓN DE PLANTAS
ALÓCTONAS EN UN ÁREA MEDITERRÁNEA:EVIDENCIAS HISTÓRICAS Y ANÁLISIS
CUANTITATIVO.
Dana, E.D., Sanz-Elorza, M., Sobrino, E.
CITIZENS).

PLANT INVADERS IN SPAIN. (THE UNWANTED

Naturalitzat entorn d’un petit afluent de
la Riera de la Ganga. Arriba a enfilar-se
damunt dels arbres del bosc de ribera, i
fins a les alzines del bosc que hi limita.
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Pyracantha crenatoserrata Rehder
Català:

Piracant (Neologisme)

Castellà:

Espinos de fuego

Anglès:

Firethrorn

Francès:

Buisson ardent

Detall de les fulles

Família: Rosàcies

Floració

Fructificació

Tot i que es descriu Pyracantha crenatosserrata Rehder, cal fer especial èmfasi en el fet que mostren la mateixa
capacitat invasiva altres espècies del mateix gènere com Pyracantha angustifolia, actualment molt emprada en la
construcció de tanques vegetals.
Descripció:

Arbust de branques espinoses, de fulles perennes el·líptiques o ovades, truncades, de 2-6 X1,5-2,5
cm, glabres al revers. Les fulles són alternes, amb un curt pecíol i amb els marges crenats. Les flors
s’agrupen en corimbes compostos. Presenten 5 pètals de color blanc i arrodonits, i 5 sèpals curts i
triangulars que es mantenen fins a la fructificació. Presenten un nombre entorn de 20 estams de
color groguenc. El fruit és semblant a una petita poma d’un vermell viu, que conté 5 llavors.
Produeix una gran quantitat de fruit que es manté a l’arbust durant els mesos hivernals. P.
angustifolia, difereix d’aquesta per tenir el calze pubescent i el revers de les fulles tomentós i
grisenc; els fruits són de color taronja esgrogueït.

Biologia:

La floració es produeix entre abril i juny, i la polinització és entomòfila, majorment per abelles. La
fructificació es produeix a la tardor (octubre). La producció de llavors és molt elevada i regular, amb
una molt bona capacitat de dispersió gràcies als ocells hivernants frugívors (endozoocòria). La
germinació de les llavors és únicament efectiva si prèviament han passat per un període
d’estratificació, és a dir un determinat nombre d’hores amb unes temperatures en aquest cas
inferiors a 4ºC. Aquest fet explicaria un comportament referit a la capacitat de naturalització, que és
ben diferent en funció de les condicions ambientals, essent especialment favorables els ambients
freds i humits com l’entorn de la Muntanya del Congost.

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

És una espècie que creix molt bé en un gran ventall de tipus de sòls, defugint únicament dels sòls
fortament bàsics. Prefereix condicions de ple sol, i aguanten les condicions de sequera.
Habitualment es troba en ambients que han estat pertorbats en els darrers 50 anys, a les
proximitats d’on ha estat plantada (zones urbanes i principals carreteres). Molt resistent tant a la
sequera com a les baixes temperatures hivernals, a casa nostra no s’ha vist afectada ni en els
episodis de fred excepcional.

Distribució
geogràfica
nativa:
Espècies amb
què es pot
confondre:

L’espècie és originària de la Xina.

Existeixen diverses espècies del gènere amb les quals és fàcil de confondre. Entre les espècies
ornamentals més emprades es pot confondre amb P. angustifolia.
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Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

Es desconeix el moment en que fou introduït a Espanya o a l’entorn proper de les Gavarres. Es té
constància que l’espècie ja era present a mitjans s. XX. Els darrers 25 anys ha estat àmpliament
emprada per a la construcció de tanques vegetals, i puntualment entorn de les infraestructures
viàries. A les Gavarres es troba naturalitzada en diversos punts tot i que en conjunt és poc
abundant. Gran part dels indrets on es troba es situen al sector nord, i al límit de l’espai on es
troben ambients més freds i humits al llarg dels mesos hivernals. Els ambients de plana on
s’acumula aire fred al llarg dels mesos hivernals (Vall de Sant Daniel), són més favorables a la
germinació de les llavors, essent major el nombre de individus naturalitzats; en ambients forestals
situats a cotes superiors rarament s’arriba a regenerar. S’ha constatat que l’espècie completa el
cicle sexual i germina en ambients naturals pertorbats (conreus abandonats, marges de camins).
Els majors poblaments es troben en l’àmbit nord del massís, a la Vall de Sant Daniel i entorn de la
muntanya del Congost a Celrà on es va plantar entorn de la C-66 i s’ha anat naturalitzant.

Distribució coneguda de l’espècie entorn del massís de les Gavarres (2008) en quadrats UTM de 1X1 Km.

Mecanisme
d’introducció:

Ha estat introduïda com a planta ornamental tant per la gran rusticitat (sequera i fred) com per
l’abundant floració i posterior fructificació. Els fruits que es mantenen fins a l’entrada de l’hivern
donen un gran toc de color, en una època en que al territori pràcticament no hi trobem espècies
amb flor.

Impacte
ecològic:

Es fa difícil de valorar l’impacte que produeix actualment. En qualsevol cas es podria arribar a
naturalitzar àmpliament si es consideren el gran nombre de punts on l’espècie es troba plantada.

Dinàmica
actual
i futura:

L’espècie es troba naturalitzada en un conjunt de punts al límit de l’EIN, a les proximitats del
massís, entorn de les zones urbanes. La tendència és a una clara dinàmica expansiva, ja que als
punts on l’espècie ha estat plantada s’hi sumen els focus on es troba naturalitzada.
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Comportament
invasor:

No és considerada entre les plantes al·lòctones amb un clar comportament invasor, a nivell
d’Espanya, segons el comportament invasor establert per Sanz-Elorza, et al.(2001). Es coneix el
seu comportament invasor en espais naturals propers, entorn de l’Estany de Banyoles on ha motivat
campanyes específiques per a la seva eradicació.

Gestió:

La gestió de l’espècie hauria de passar en primer terme per evitar el seu ús com a planta
ornamental de forma generalitzada. En aquest sentit cal tenir en consideració el Decret 42/2007, de
20 de Febrer pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora).
Es prohibeix la plantació d’un conjunt de vegetals de la família de les Rosàcies, entre els quals hi ha
Pyracantha sp. La prohibició de plantar-la fa referència a les voreres, mitjanes i altres zones
enjardinades de les carreteres, autovies i autopistes d’arreu de Catalunya, així com ajardinaments
públics. El decret, preveu puntualment estendre la prohibició als espais públics en les zones del
Territori de Catalunya on la concentració d’alguna de les espècies sigui alta; el 2007 es va prohibir
l’ús a l’àmbit de la província de Girona, arrel de l’aparició d’un brot de foc bacterià a Bordils .
Caldria considerar en un mateix bloc totes les espècies del gènere, doncs probablement les altres
espècies d’introducció més recent puguin mostrar la mateixa capacitat de naturalització, i de ben
segur totes són un bon vector del foc bacterià. En l’àmbit del massís la gestió hauria d’anar
encaminada a l’eradicació dels poblaments on es troba naturalitzada. Caldria un seguiment dels
entorns propers allà on ha estat plantada per evitar la naturalització, i contenir així el creixement
dels rodals. Un punt a considerar és el sector del Congost on l’espècie es va plantar per a
estabilitzar un talús de la C-66, i on s’ha naturalitzat plenament. Cal aconsellar la seva substitució o
l’ús com a espècie ornamental, amb la substitució per altres espècies amb un cert valor ornamental
com ara el magraner (Punica granatum), que no mostra capacitat de naturalitzar-se i és resistent a
la sequera.

Experiències
realitzades:

Les experiències realitzades per a l’eliminació entorn de l’Estany de Banyoles, han consistit en una
primera fase la tallada dels peus existents per facilitar l’enretirada de les restes vegetals (molt
espinoses) i facilitar la posterior aplicació d’herbicides. Es tallen els troncs a una alçada de 25 cm,
deixant-los degudament visibles, i posteriorment s’aplica a la superfície Roundup (Glifosat al 36 %).
Es disposa de petites experiències a Celrà, on els peus han estat arrancats mecànicament amb
bons resultats.

Bibliografia:

Enllaços d’interès:
http://www.arbolesornamentales.com/Pyracantha.htm

Fotografia de dos peus naturalitzats a
les proximitats de la carretera C-66 de
Besalú a Palafrugell al pas pel Congost,
on es va efectuar la plantació d’alguns
peus per a la consolidació del terreny
(anys 80), i aquests s’han naturalitzat
plenament.
A
l’esquerra
un
peu
de
P.
crenatoserrata
a la dreta P.
angustifolia.
Ambdues
espècies
destaquen a l’època tardoral per la gran
abundància de fruit de colors ataronjats
a vermells i de dispersió endozoocora.
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Robinia pseudoacacia L.
Català:

Acàcia, falsa acàcia, robínia, escàcia.

Castellà:

Falsa acacia, acacia bastarda, acacia de bola (árbol), pan
y quesillos, Mamachocho (flor)

Anglès:

Black Locust

Francès:

Robinier faux-acacia

Aspecte hivernal

Família: Papilionàcies

Floració i detall d’un raïm de flors

Fructificació

Descripció:

Arbre caducifoli que pot assolir els 25 m d’alçada, per bé que generalment no sobrepassa els 15 m.
El tronc té una escorça de color bru a bru-grisenc, que presenta esquerdes longitudinals bastant
profundes en envellir. La copa és força ampla, especialment si creix en espais oberts. Les branques
joves, són espinoses (les espines corresponen a dues estípules situades a la base de cada fulla).
Les fulles són llargues de fins a 30 cm, alternes, peciolades i imparipinnades, amb 3- 10 parells de
folíols. Els folíols són el·líptics o ovats, enters, aguts a l’àpex i glabrescents. Les flors, flairoses i
melíferes, de color blanc a groc verdós, es reuneixen en raïms axil·lars, pènduls, amb 11-35 flors.
La corol·la és típicament papilionàcia, amb un estàndard de 15-20 mm de longitud. El fruit és un
llegum, de 3,5-12 x 1-1,5 cm , glabre i pèndul de color marro-rogenc. Cada llegum porta entre 1-18
llavors de 4-5,5 mm de color marró amb forma de ronyó.

Biologia:

La floració es produeix entre març i juliol, i la polinització és entomòfila, majorment per abelles i
borinots. La fructificació es produeix a la tardor (octubre). Es reprodueix sexualment per llavor, i
prolifera vegetativament a partir de rebrots d’arrel. La producció de llavors és molt elevada, i regular,
alhora que presenten una gran vitalitat. Les llavors tenen una moderada capacitat de dispersió pel
vent, que pot fer volar el llegum, i ocasionalment transportades per l’aigua. Presenta un creixement
ràpid (0,4-1,2 cm per dia en èpoques favorables) i una longevitat relativament gran (200-300 anys).
L’espècie presenta un sistema radicular robust i superficial, amb gran capacitat d’emetre rebrots.
S’associa simbiòticament amb bacteris del gènere Rhizobium, formant nòduls radiculars que fixen
nitrogen atmosfèric. Aquesta característica la fa molt competitiva front altres espècies forestals. Una
vegada establerta forma grans colònies denses i força extenses.

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

Es mostra poc exigent pel que fa al tipus de sòls, i una vegada ha desenvolupat el sistema
radicular, té gran capacitat d’aguantar la sequera. Defuig dels climes amb períodes de sequera
prolongats, raó per la qual en climes de mediterranitat acusada, busca la frescor dels ambients de
ribera. És bastant resistent a les baixes temperatures hivernals, aguantant valors inferiors a -15ºC.
L’espècie és resistent a la contaminació. Clara preferència pels espais assolellats, amb sòls ben
drenats i fèrtils.

Distribució
geogràfica
nativa:

Els registres fòssils indiquen que l’espècie havia format part de la flora Europea, d’on es va extingir
en el darrer període glacial (Wurm), fa entre 115-15 milers d’anys. L’espècie fou reintroduïda des
d’Amèrica del nord, concretament del sector est (Appalaches). Arribà a Europa a inicis del s. XVII, a
França, tot i que l’expansió generalitzada per Europa fou a finals del s. XIX.
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Espècies amb
què es pot
confondre:

És possible arribar a confondre-la amb la sòfora (Sophora japonica L.), sovint plantada com a arbre
ornamental. Es distingeix d’aquest perquè no és espinosa, les flors són d’un blanc groguenc amb
panícules erectes terminals i el llegum pèndul. Existeixen diverses varietats ornamentals de robínia,
com “pyramidalis”, “umbraculifera” i “unifolia”, amb floració com l’espècie tipus. La varietat “casque
rouge” amb flors de color vermell ha estat obtinguda en empeltar (R. viscosa) sobre robínies.

Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

Fou introduït a Espanya pels volts del s. XVIII, segons QUER. A les Gavarres apareix àmpliament
distribuïda, tant en àrees alterades, com vores de carreteres, abocadors de terres, marges dels
conreus, com en ambients amb un cert grau de naturalitat en l’àmbit forestal. Les formacions més
extenses les trobem entorn dels cursos fluvials principals i fons de vall, on troba els ambients més
humits i favorables. En el conjunt del massís defuig dels grans sectors forestals, on trobem alguns
cursos fluvials pràcticament lliures de robínies, és el cas d’un tram del Riu Daró, entre el Molí d’en
Boscà i Can Castelló de Baix. L’espècie es troba àmpliament distribuïda, i en general a cada
població hi trobem un gran nombre de peus, formant masses denses i extenses.

Distribució coneguda de l’espècie entorn del massís de les Gavarres (2008) en quadrats UTM de 1X1 Km.

Mecanisme
d’introducció:

Fou introduït inicialment com a arbre ornamental. Més tard es plantà com a arbre forestal, per a
l’aprofitament de la fusta, amb gran capacitat de perdurar, comparable fins i tot al roure.
Puntualment s’havia emprat per estabilitzar talussos, aprofitant el seu potent sistema radicular.

Impacte
ecològic:

Tendeix a instaurar-se en hàbitats poc estructurats on la gran competitivitat de l’espècie li permet
desplaçar altres espècies autòctones. Pot impossibilitar la successió i condicionar la recuperació de
formacions forestals de major valor natural. Molt competitiva per la llum i per l’aigua, a partir d’un
potent sistema radicular; també afavorida en ambients oligotròfics per la capacitat fixadora de
nitrogen atmosfèric. Ha substituït en molts punts hàbitats riberencs, propis d’ambients frescals i
humits, com ara les avellanoses. Cal considerar l’impacte ecològic com a molt important.
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Dinàmica
actual
i futura:

La introducció de l’espècie al s. XVIII, conjuntament amb l’ús com a espècie forestal, ha propiciat
que en el moment actual es trobi totalment naturalitzada, ocupant gran part dels ambients riparis.
L’espècie tendeix clarament a l’expansió especialment en ambients ruderalitzats al límit del massís.

Comportament
invasor:

És considerada entre les plantes al·lòctones amb un clar comportament invasor, que pot esdevenir
en el futur un perill real pels ecosistemes naturals i seminaturals a nivell d’Espanya, segons el
comportament invasor establert per Sanz-Elorza, et al.(2001).

Mesures de
control:

És una espècie difícil d’eliminar una vegada s’ha establert. Els mètodes físics d’eliminació (tales) no
són eficients ja que mostra una gran capacitat de rebrotar d’arrel. Fins i tot s’avalua com a poc
eficient l’arrencada de les soques d’arrel doncs, les restes de petites arrels permeten l’aparició de
rebrots. Per assolir una eliminació total cal l’aplicació combinada de mètodes físics, amb fitocides
foliars o untant els socs. Es pot fer servir glifosat, aplicant-lo a l’època prèvia a l’hivernació per
afavorir la translocació de l’herbicida cap a les arrels. També és indicat l’ús de “triclopir”, més
selectiu, doncs únicament afecta plantes dicotiledònies i llenyoses. Es desaconsella l’ús de
“picloram”. L’aplicació de fitocides, s’hauria de combinar amb l’arrancada de plançons que podrien
aparèixer els anys posteriors a partir del banc de llavor. L’eliminació a partir de mètodes físics, és
molt complicada, mereix un seguiment i intervencions reiterades durant vàries temporades fins a
esgotar les reserves del rizoma, essent un mètode en general impracticable. S’han efectuat
experiències d’anellament de l’escorça en arbres vells, que contribueixen significativament al seu
debilitament. Caldria efectuar l’anellament i esperar diverses anualitats aprox. 4 prèvia tala.

Gestió:

La gestió de l’espècie en l’àmbit del massís en cap cas ha d’anar encaminada a l’eradicació, si no
que caldria plantejar mesures per una banda per evitar que l’espècie afectes determinades localitats
en els ambients de ribera, on hi trobem elements florístics i hàbitats de gran interès. Caldria evitar
en mesura del que sigui possible que l’espècie s’instauri en nous indrets, eliminant els nous peus
sorgits de llavor en ésser detectats. Caldria informar a la ciutadania que és una espècie forana i no
incentivar la seva plantada com a espècie ornamental. Per altra banda es podria estudiar
l’eliminació de l’espècie en alguns fons de vall per a la recuperació d’hàbitats com l’avellanosa
actualment poc representats en el conjunt del massís, en molts indrets substituïda per formacions
forestals de robínia.

Experiències
realitzades:

Moltes experiències a nivell internacional, mitjançant l’aplicació de fitocides. A Catalunya no es
disposa d’experiències rellevants, únicament s’han efectuat algunes proves pilot els resultats de les
quals cal valorar detingudament.

Altres
observacions:

Els raïms florals són comestibles, i popularment es coneix en algunes regions d’Espanya com a
“Pan y Quesillos”. En l’àmbit del massís tenim coneixement que hom la fa servir per a l’elaboració
de postres, fregida i amb mel. Alguns components la doten de toxicitat, provocant vòmits i diarrees,
raó que en fa desaconsellar l’ús.

Bibliografia:

Mario Sanz Elorza, Elías D.Dana Sánchez Y Eduardo Sobrino Vesperinas.2004. Atlas de las
Plantas Alóctonas Invasoras en España. Ministerio de Medioambiente. 62.
PLANTES ENVAHISSANTES de la region mediterraneenne; Agence Mèditerranéenne de
l’environnement –Région Languedoc – Roussillon. Agence Régionale Pour l’environnement
Provence- Alpes-Côte d’Azur.
Juan Bautista Peris, Gerardo Stübing y Ángel Romo. 2001.Plantas medicinales de la Península
Ibérica e Islas Baleares. 588.
Enllaços d’interès:
http://www.dowagro.com/ivm/invasive/invasive.htm
A l’esquerra, imatge del Fons de Vall de la Riera
de Mavalls des de Sant Miquel, on destaca al
fons de vall una extensa formació de robínies en
floració. En aquest tipus d’ambients les robínies
han substituït grans retalls d’avellanosa.
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Senecio tamoides Dc.
Català:

Nom popular desconegut

Castellà:

Nom popular desconegut

Anglès:

Canary creeper

Francès:

Nom popular desconegut

Aspecte de les fulles i una tija

Família: Compostes

Detall de les flors reunides en capítols

Detall dels capítols fructificats

Descripció:

Planta herbàcia amb tiges enfiladisses, molt ramificades, que pot créixer tapissant el terreny. Les
fulles són de textura carnosa, d’un color verd brillant, més o menys d’ovato-orbiculars a deltoides,
aproximadament de 8 x 8 cm. Amb la base cordada o truncada, i els marges amb 4-6 lòbuls amples
i desiguals per cada costat. Pecíol tant llarg com el limbe. Les flors són ligulades i de color groc
intens, es reuneixen en corimbes axil·lars o terminals, en un nombre de 5-6. Són molt flairoses. Les
flors del disc també són d’un groc intens, donant-li l’aspecte d’una margarita. El fruit és un petit
aqueni de 3,5 cm de llarg, cilíndric amb costelles i glabre, provist d’un vilar de pèls fins de color
blanc. Assoleix alçades entre 0,5 i 5 m enfilant-se a les espècies arbustives i arbrades que
l’envolten.

Biologia:

Planta lianoide de creixement ràpid, a casa nostra es comporta com a espècie perenne, si bé en
altres regions és capaç de perdre les fulles en les èpoques fredes i rebrotar la primavera següent.
La dispersió de les llavors és anemòfila, escampant-se a grans distàncies. La floració és autumnal
entre setembre i desembre, i la polinització és entomòfila. Es reprodueix sexualment per llavor a les
regions d’origen. No s’ha pogut constatar si únicament es naturalitza de forma vegetativa, o si
puntualment es reprodueix per llavors. La distribució dins el massís sempre associada a la
presència de parcel·les urbanitzades fa pensar que en aquestes condicions ambientals únicament
es reprodueixi a partir de fragments; a la façana litoral s’ha observat en penya-segats on tot fa
pensar que hi ha arribat a partir de llavors transportades pel vent. Una vegada establerta forma
extensos poblaments que a final d’estiu tendeixen a recobrir la resta d’espècies d’arbres, arbusts.

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

Es mostra poc exigent pel que fa al tipus de sòls, i és una espècie molt resistent a la sequera. Es
troba naturalitzada en ambients de sureda-brolla, molt eixuts durant l’estiu. És una planta que
prefereix ambients plenament assolellats i termòfils.

Distribució
geogràfica
nativa:
Espècies amb
què es pot
confondre:

Originària de Sud Àfrica i del centre d’Àfrica.

Fàcilment diferenciable per l’aspecte de les fulles però en el moment de la floració és possible la
confusió amb altres senecis emprats com a plantes ornamentals S. angulatus.
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Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

Es desconeix el moment de la seva introducció, probablement situat al llarg del s. XX. Es troba
plantada i en estat de seminaturalització en diverses urbanitzacions de la façana litoral Gironina
entre Begur i Sant Feliu de Guíxols. Entorn del massís de les Gavarres, apareix a diverses
localitats amb poblaments importants a la urbanització Can Manel (Castell d’Aro). Present com a
espècie plantada a diversos punts dins l’EIN. Es troba naturalitzada entorn de Sant Llop (Torrent).
Pot aparèixer a diversos ambients des de brolles, a bardisses i fondalades humides.

Distribució coneguda de l’espècie entorn del massís de les Gavarres (2008) en quadrats UTM de 1X1 Km.

Mecanisme
d’introducció:

Fou introduïda com a espècie ornamental, per l’abundància i espectacularitat de la seva floració
tardoral. Alhora és una espècie amb pocs requeriments hídrics.

Impacte
ecològic:

Actualment l’impacte ecològic en els hàbitats naturals de les Gavarres es pot considerar molt baix,
tot i que les característiques de l’espècie, permeten valorar que l’impacte futur podria esdevenir
important. S’instaura en ambients alterats, generalment dins urbanitzacions no consolidades, on
creix al marge de les parcel·les no gestionades. S’enfila damunt de les espècies arbustives o
arbòries que debilita, tendint a eixamplar any rere any els rodals.

Dinàmica
actual
i futura:

A Catalunya es troba naturalitzada en el sector litoral, en àrees fortament urbanitzades i alterades.
En l’àmbit del massís de les Gavarres, únicament apareix naturalitzat a la vessant més marítima,
el punt més interior on es troba naturalitzat és a Sant Llop (Torrent). Si no es prenen mesures
adients, es preveu una dinàmica clarament expansiva en el futur.

Comportament
invasor:

No és considerada entre les plantes al·lòctones amb un clar comportament invasor, que pot
esdevenir en el futur un perill real pels ecosistemes naturals i seminaturals a nivell d’Espanya,
segons el comportament invasor establert per Sanz-Elorza, et al.(2001). Ha esdevingut una
espècie invasora a nivell internacional, trobant-se naturalitzada a Austràlia (Sydney).

67

Gestió:

Experiències
realitzades:
Bibliografia:

Caldria un seguiment de l’espècie que sembla que troba millors condicions als ambients del
litoral, i determinar si realment hi ha regeneració per llavor. Entorn del massís caldria fomentar
una bona gestió de les restes i eliminar els rodals on es troba àmpliament naturalitzat. En són un
bon exemple els presents a les urbanitzacions citades i el rodal entorn de Sant Llop (Torrent).
L’eliminació més adient sembla que seria l’enretirada manual arrancant les arrels, i efectuant un
seguiment els anys posteriors per evitar la recolonització.
Es desconeix si s’han efectuat experiències d’eliminació en l’àmbit de Catalunya.
Mario Sanz Elorza, Elías D.Dana Sánxhez Y Eduardo Sobrino Vesperinas.2004. Atlas de las
Plantas Alóctonas Invasoras en España. Ministerio de Medioambiente. 266.
Albert Mallol & Josep Maynés 2008. Nous Xenòfits al Baix Empordà (Catalunya) Acta Bot. Barc
51:59-77.
Enllaços d’interès:
http://www.plantzafrica.com/plantqrs/senectam.htm
http://www.arbolesornamentales.com/Senecios%20trepadores.htm
A l’esquerra, s’evidencia la gran capacitat d’enfilar-se i recobrir
les espècies forestals autòctones; a la imatge damunt d’una
alzina surera.

A baix, exemple de naturalització a les proximitats d’una
parcel·la urbana a la urbanització Can Manel (Castell-Platja
d’Aro). Una mala gestió de les restes de poda sovint abocades
a les parcel·les no construïdes de les mateixes urbanitzacions, i
la manca de gestió per al seu control han propiciat la
naturalització i expansió a moltes parcel·les al límit de les zones
urbanitzades. Present també a les urbanització de Can Samis,
les comes, Bell-lloc i a urbanitzacions de Calonge (Riufre, Sant
Nazari).
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Tradescantia fluminensis Vell.
Català:

Misèria

Castellà:

Amor de hombre, oreja de gato, quesadillo

Anglès:

Green, or white-flowered, wandering Jew

Francès:

Misère, éphémère

Detall de les fulles

Família: Ommelinàcies

Floració

Descripció:

Planta de tiges procumbents, radicants als nusos, arriben a fer entre 20-50 cm d’alçada. Les fulles
són una mica carnoses, disposades en dues fileres. Són relativament grans, de 3-6 cm,
generalment purpurescents al revers, amb la base embeinadora i desigual, el marge és ciliat i l’àpex
agut. Les inflorescències són terminals i laterals; les flors són sostingudes per un peduncle pilós, de
5-10 mm, recorbats desprès de la florida. Els 3 pètals, són lliures i de color blanc o lilòs i d’uns 12
mm. El calze es troba format per tres sèpals lliures, i pilosos en el nervi central. El fruït és una petita
càpsula formada per tres lòculs. Les llavors són negres.

Biologia:

La floració es produeix entre agost i setembre, i la polinització seria entomòfila a les zones d’origen.
A casa nostra no es té constància d’haver-la vist en cap cas fructificada; podria donar-se el cas que
tingui problemes de polinització. A casa nostra es naturalitza fàcilment a partir de la reproducció
vegetativa. Té una gran capacitat d’emetre arrels a partir dels nusos, essent capaç d’arrelar a partir
de fragments de pocs nusos. Una vegada establerta forma grans poblaments en què un únic
individu pot recobrir amb grans densitats importants superfícies (200 m2).

Requeriment
ecològics i
hàbitat:

Creix molt bé en ambients nemorals amb una baixa insolació i un cert grau d’humitat, per exemple
al sotabosc d’un alzinar premadur, afavorida per un cert grau d’humitat edàfica. Aparentment es
mostra poc exigent pel que fa al tipus de sòl, tot i que els sòls humífers probablement són els que
més l’afavoreixen. És una espècie que prospera molt bé en ambients de ribera i boscos humits i
frescals, en ambients ombrívols i amb una elevada humitat ambiental. Tot i això pot créixer en
ambients ruderalitzats en espais totalment assolellats. És relativament poc resistent a les baixes
temperatures hivernals, de manera que s’ha constatat reculades importants de les poblacions
naturalitzades, arran de fredorades molt rigoroses amb valors inferiors a -10ºC. Tolera temperatures
lleugerament negatives, de fins a -4ºC.

Distribució
geogràfica
nativa:

L’espècie és originària d’Amèrica del sud, des del Sud Est del Brasil fins a Argentina. El mot
“fluminensis” és un epítet geogràfic que eludeix a la regió de Río de Janeiro (Flumen lanuarii).

Espècies amb
què es pot
confondre:

Com a planta ornamental es planten diverses varietats, “Albovittata” amb fulles ratllades de blanc;
“aurea” amb fulles groguenques, “variegata” amb fulles llistades de color blanc i groc. Altres
espècies molt semblans són T. crassula i T. mundula.

Distribució i
establiment
entorn l’EIN les
Gavarres:

Fou introduït a Espanya a finals del s.XVIII. A les Gavarres, es troba naturalitzada en diversos punts
on s’han produït abocaments, tots ells situats al perímetre de l’espai. No s’ha vist fructificar, i
sembla doncs que la dispersió és deguda a una mala gestió de les restes de poda. Es troba
naturalitzada puntualment a Celrà, Girona, Juià, Sant Joan de Mollet, Mont-ras, Vall-llobrega i a
Platja d’aro (Mas Nou). Apareix especialment amb bona vitalitat, en ambients nemorals, entorn de
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petits torrents, com ara el de Vall-Boc (Juià). S’ha vist créixer també amb vitalitat en ambients de
sureda i alzinars amb molta ombra, on troba al sotabosc unes condicions favorables.

Distribució coneguda de l’espècie entorn del massís de les Gavarres (2008) en quadrats UTM de 1X1 Km.

Mecanisme
d’introducció:

Ha estat introduïda com a planta ornamental, en molts casos d’interior, doncs té uns requeriments
de baixa insolació que la fan fàcilment adaptable a estances mal il·luminades. També s’ha emprat
com a planta tapissant en jardins ombrívols. L’òptim de llum sembla que es troba proper al 10 % de
la il·luminació total.

Impacte
ecològic:

L’impacte que produeix és segurament prou important doncs és una espècie amb una gran
capacitat de tapissar pràcticament tot el sòl. Allà on s’instaura acaba excloent les espècies
autòctones, que són menys vigoroses. En els rodals que ocupa es tendeix any rere any a perdre
diversitat d’espècies especialment herbàcies, però sembla que també pot condicionar la
regeneració d’arbres i arbusts condicionant la successió. Aquesta capacitat de competir és deguda
en bona part al fet que és una planta sempre verda.

Dinàmica
actual
i futura:

L’espècie es troba naturalitzada en un conjunt de punts al límit de l’EIN, a les proximitats del
massís. Els punts on s’ha naturalitzat mostren una clara dinàmica expansiva. Tot i això, aquests
poblaments es veuen controlats en part de forma natural pels episodis de gran fred. Es té
constància que en la població de Juià, bona part de la població va morir en les fredorades del 2003.

Comportament
invasor:

És considerada entre les plantes al·lòctones amb un clar comportament invasor, que pot esdevenir
en el futur un perill real pels ecosistemes naturals i seminaturals a nivell d’Espanya, segons el
comportament invasor establert per Sanz-Elorza, et al.(2001). Especialment problemàtica a les
canàries i a Portugal, i considerada molt invasora a nivell internacional. Ex: Florida.

Gestió:

Per petits poblaments pot ser efectiva la retirada manual, tot i que cal fer-la amb molt de compte
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doncs qualsevol resta de tiges, permetria que tornés a rebrotar. És una espècie difícil d’eliminar una
vegada s’ha establert ocupant grans extensions. Un bon mètode emprat, consisteix en fer un
sombrejat artificial al 2-5 % de la llum solar. Finalment hi ha experiències a Nova Zelanda, en
invasions molt importants d’aplicació de fitocides glifosat o triclopir 24 % + clopiralida 6 %. De tota
manera l’aplicació d’herbicides sembla no tenir millors resultats que el control manual.
La gestió de l’espècie en l’àmbit del massís hauria d’anar encaminada a l’eradicació dels
poblaments on es troba totalment naturalitzada, entorn de torrents... i que poden actuar com a focus
molt importants de dispersió. Caldria evitar l’arribada de restes de poda al medi natural, essent la
principal font de dispersió. En aquest sentit caldria informar a la ciutadania que es tracta d’una
planta que pot ser problemàtica en naturalitzar-se als espais naturals. Potencialment podria arribar
a viure en molts hàbitats d’alt valor ecològic com formacions de ribera, alzinars i avellanedes.
Experiències
realitzades:

No es disposa de masses experiències a escala local, únicament una experiència de l’ajuntament
de Palamós, en què s’ha optat per l’arrencada mecànica. Ha estat poc efectiva doncs no s’han
eliminat totalment les restes de manera que ha tornat a arrelar.

Altres
observacions:

Aparentment no sembla que tingui cap tipus de toxicitat doncs es té constància que les gallines, ho
consumeixen com a verd.

Bibliografia:

Mario Sanz Elorza, Elías D.Dana Sánxhez Y Eduardo Sobrino Vesperinas.2004. Atlas de las
Plantas Alóctonas Invasoras en España. Ministerio de Medioambiente. 62.
Enllaços d’interès:
http://www.arbolesornamentales.com/Tradescantia.htm
A dalt, poblament de Misèria, el detall
permet evidenciar la gran capacitat
d’entapissar pràcticament tot el terra,
excloent les altres espècies.

A sota, entorn del torrent de Vall Boc
(Juià), on es veu com l’espècie s’estén
de forma pràcticament contínua.
L’ocupació exclou la resta d’espècies i
fins i tot interfereix amb el regenerat
d’espècies arbòries i arbustives. S’ha
resseguit de vermell el perímetre on
trobem una catifa monospecífica i on
s’han exclòs la resta d’espècies. El
poblament s’estén centenars de metres
travessant tot el nucli urbà.
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