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A. Generalitats
A.1. Introducció
En el neolític, l’home va passar de ser caçador i recol·lector a ser agricultor i ramader:
aprendre a conrear plantes va ser una autèntica revolució (revolució neolítica) que va
suposar una nova etapa en l’evolució humana. La selecció i millora d’espècies i varietats
més productives ja apareix des del començament d’aquesta etapa, juntament amb el
intercanvi i transport de plantes. Des de llavors, els canvis en la distribució natural de les
espècies i l’aparició d’híbrids artificials són realitats inherents a l’espècie humana que
s’han intensificat amb el temps. D’algunes d’aquestes primeres espècies conreades
encara no sabem quina és la seva distribució natural. Inicialment les plantes conreades
eren d’interès alimentari (principalment cereals i fruiters) i més endavant degueren seguir
les plantes medicinals, les tintòries, les aromàtiques, etc.
Poc se sap de quan es van començar a plantar plantes ornamentals, però possiblement
foren plantes de flors decoratives o plantes aromàtiques que reberen també un ús

ornamental. Es creu que l’origen dels jardins perses, els més antics dels que es té
constància, es remunta a 4.000 anys aC. Des d’aleshores i fins l’actualitat, el cultiu de
plantes ornamentals, principalment exòtiques, és un fet cultural propi de l’espècie
humana. Quan parlem d’espècies ornamentals invasores ens hem de referir a aquest marc
històric, no simplement a les tendències actuals o dels darrers dos segles.
Les invasions biològiques constitueixen, en l’actualitat, un important component del canvi
global i una amenaça seriosa per a la conservació de la biodiversitat i dels ecosistemes
naturals. Entre els seus impactes ecològics, els més importants són la competència directa
amb espècies autòctones, les alteracions de les interaccions entre espècies, els canvis en
la dinàmica de les comunitats i la modificació dels hàbitats, del paisatge i del règim de
pertorbacions. El impacte causat per les espècies invasores no queda restringit al medi
natural sinó que també té fortes repercussions en l’economia, la societat i la salut pública.
La jardineria és actualment una de les principals vies d’introducció d’espècies exòtiques i
cada vegada pren més importància ja que la majoria de les espècies naturalitzades són
plantes ornamentals que han escapat de cultiu.
A.2. Definicions
• Autòctona: espècie, subespècie o varietat que creix de forma natural en una regió
determinada des d’abans de l’aparició de l’home, o bé que hi ha arribat sense la seva
intervenció a causa d’un canvi de la seva àrea de distribució. Termes similars: silvestre,
indígena, nadiua.
• Exòtica o Al·lòctona: espècie, subespècie o varietat que ha estat introduïda, de forma
voluntària o involuntària, per l’home en una regió determinada, diferent de la seva àrea
de distribució natural. Termes similars: introduïda, forana, estrangera.
• Translocada: espècie autòctona d’algunes zones de la península que han estat
introduïdes en altres zones on abans no vivien.
• Subespontània o Adventícia: espècie que creix i es reprodueix en un indret o un
hàbitat aliè, sense que pugui tenir-hi una permanència continuada perquè no s’hi donen
les condicions òptimes perquè s’hi pugui desenvolupar. Aquestes plantes persisteixen
fora del cultiu per períodes curts i, si no es reintrodueixen, desapareixen. Si no
desapareguessin i es multipliquessin es convertirien en naturalitzades. Termes similars:
casual, ocasional.
• Naturalitzada: planta de procedència estrangera que s’ha difós en una regió i que hi
vegeta i s’hi multiplica com les plantes indígenes.
• Invasora: planta naturalitzada que produeix descendència reproductiva, sovint en
grans quantitats, a distàncies considerables de plantes mare (per llavors, rizomes,

estolons o tiges reptants) i, per tant, amb el potencial de propagar-se en una àrea
considerable. Segons la Convenció sobre la Diversitat Biològica, una espècie invasora és
una espècie exòtica la introducció de la qual i/o la seva propagació amenaça la diversitat
biològica. Aquesta darrera definició és equivalent a la d’espècie transformadora.
• Transformadora: planta invasora que altera les característiques, condicions, forma o
naturalesa dels ecosistemes en una àrea important en relació amb l’extensió d’aquest
ecosistema. Les plantes transformadores són els tàxons que tenen impactes clars en
l’ecosistema. Hi ha diverses categories de plantes transformadores segons els recursos
que consumeixen o els problemes que ocasionen.
• Males herbes: plantes (no necessàriament exòtiques) que creixen en llocs on no són
desitjats i que en general tenen efectes econòmics o ambientals. Terme similar: herba no
desitjada o herba adventícia.
•

Arqueòfita: espècie vegetal introduïda abans del descobriment d’Amèrica.

•

Neòfita: espècie vegetal introduïda després del descobriment d’Amèrica.

Quan parlem de plantes invasores hem de deixar clar de quina de les definicions de planta
invasora estem parlant. Això és molt important per poder establir criteris d’actuació
comuns i sobre tot llistes de plantes invasores problemàtiques S’hauria d’emprar el terme
‘invasor’ per les plantes transformadores i les potencialment invasores.
• Les invasions biològiques són fruit d’una seqüència d’estadis successius més o menys
llargs en el temps:


Quan una espècie autòctona en un territori és transportada a una altra regió
fora de la seva àrea de distribució natural es converteix en una espècie
al·lòctona o exòtica.



Si s’introdueix al medi natural de la nova regió parlarem d’una espècie
adventícia.



Algunes d’aquestes espècies adventícies s’estableixen sense ajuda externa a
la nova regió i passen a anomenar-se espècies naturalitzades.



Algunes d’aquestes espècies naturalitzades poden iniciar un procés de
colonització i ocupació de nous espais convertint-se així en espècies
invasores. En aquest darrer cas és quan es poden provocar diferents impactes
en el medi receptor.

Cal tenir en compte però, que les diferents etapes d’aquest procés no tenen perquè
ocórrer en tots els casos, ja que només una petita proporció de les espècies

aconsegueixen passar als següents estadis. Per tant, del total d’espècies que són
transportades a una nova regió només una petita proporció aconsegueixen esdevenir
invasores.
Quan una espècie s’ha establert en una regió és extremadament difícil eradicar-la o
controlar la seva població. Així doncs, el mètode més efectiu de lluita contra les invasions
biològiques s’ha de basar en la prevenció de la seva entrada. S’ha d’evitar la introducció
de plantes invasores als espais naturals i és imprescindible regular l’ús d’espècies
exòtiques amb potencial invasor en jardineria.
L’èxit d’invasió de les espècies exòtiques depèn de l’èxit invasor de l’espècie i del grau
d’invasió, és a dir, de la seva abundància al territori d’introducció. S’han suggerit diversos
factors no excloents que podrien estar relacionats amb l’èxit d’invasió: la concordança
ambiental entre la zona d’origen i de recepció, la capacitat invasora, la invasibilitat i les
característiques del propi procés d’introducció (pressió del propàgul, temps de residència
i via d’introducció).
S’han desenvolupat sistemes d’avaluació de riscos que determinen la probabilitat que una
espècie es converteixi en invasora. Aquests sistemes d’avaluació prediuen l’èxit potencial
de les espècies a partir de l’estudi de la pròpia espècie, de la interacció amb les espècies
natives i de les condicions ambientals del medi receptor. Un dels models de ràpida
predicció i de major precisió és l’Australian Weed Risk Assessment System (WRA) que és
un mètode de detecció de plantes desenvolupat a Austràlia i Nova Zelanda i testat a molts
altres països amb un alt grau de precisió.
L’anàlisi del risc d’invasió serveix per identificar espècies potencialment invasores, ajudar
a les autoritats i gestors ambientals a justificar la prohibició de l’ús de determinades
plantes exòtiques i contribuir al recolzament social en les polítiques de prevenció i gestió
de plantes exòtiques.
A.3. Marc legal i catàlegs d’espècies exòtiques
A.3.1. Directives europees
La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i la flora silvestres, estableix, en el seu article 22, que els Estats
Membres garantiran que la introducció intencionada a la natura d’una espècie que no
sigui autòctona al seu territori es reguli de manera que no perjudiqui a la fauna i la flora
autòctones, ni als seus hàbitats naturals a la seva zona de distribució natural i, si es
considera necessari, prohibir aquesta introducció. En aquest context, l’any 2008, la
Comissió Europea va adoptar la Comunicació “Cap a una Estratègia de la Unió Europea
sobre espècies invasores” (COM 2008/789).

El Reglament CE 338/97 del Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció
d’espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç, que regula
l’aplicació del Conveni CITES al territori de la Unió Europea, permet la inclusió en els seus
annexes d’espècies que la seva introducció en el medi natural de la Unió Europea
constitueix una amenaça ecològica per les espècies silvestres autòctones. Aquesta
aplicació es regula mitjançant reglaments que s’actualitzen periòdicament en els que
s’estableix la suspensió de la introducció d’espècies a la Unió Europea.
A.3.2. Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel que es regula el catàleg espanyol
d’espècies exòtiques invasores
En data 3 d’agost de 2013 el Boletin Oficial del Estado va publicar el Real Decreto
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de especies exóticas
invasoras i va entrar en vigor el dia 4 d’agost de 2013.
En el seu primer paràgraf, el RD 630/2013 ens diu que: “Les espècies exòtiques invasores
constitueixen una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat en el món,
circumstància que s’agreuja en hàbitats i ecosistemes especialment vulnerables com són
les illes i les aigües continentals. La introducció d’aquestes espècies invasores pot
ocasionar greus perjudicis a l’economia, especialment a la producció agrícola, ramadera i
forestal, i inclús a la salut pública”.
El RD 630/2013 fa una relació de tota la legislació vigent en aquest tema a nivell
internacional, europeu i estatal. En aquest darrer nivell, el precedent més notable va ser
la promulgació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat, on, en el seu article 52.2, establia que les administracions públiques
competents prohibiran la introducció d’espècies, subespècies o races geogràfiques
al·lòctones quan aquestes siguin susceptibles de competir amb les espècies silvestres
autòctones, alterar la seva puresa genètica o els equilibris ecològics. A més, l’article 61.1
crea el catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, en el que s’havien d’incloure
totes aquelles espècies i subespècies exòtiques invasores que constitueixin o que puguin
constituir una amenaça greu per les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes,
l’agronomia, o pels recursos econòmics associats a l’ús del patrimoni natural. L’article
61.4 prescriu la necessitat de seguiment de les espècies exòtiques amb potencial invasor.
El RD 630/2013 inclou un annex que correspon al Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques
Invasores i està estructurat en llistes d’espècies per ordre alfabètic (algues, flora,
invertebrats no artròpodes, artròpodes no crustacis, crustacis, peixos, amfibis, rèptils, aus
i mamífers) i a 3 columnes que corresponen al nom científic de l’espècie, l’àmbit geogràfic
d’aplicació i el nom comú. La inclusió d’una espècie al Catàleg comporta la prohibició de
la seva introducció en el medi natural i la prohibició genèrica de llur possessió, transport,
tràfic i comerç d’exemplars vius o morts, de llurs restes o propàguls, incloent el comerç
exterior. Aquesta prohibició podrà quedar sense efecte quan sigui necessari per raons
d’investigació, salut o seguretat de les persones.

A.3.3. Sistema d’Informació d’Espècies Exòtiques de Catalunya (EXOCAT)
Catalunya és una de les àrees amb més concentració d’espècies exòtiques d’Europa.
L’elevat grau d’humanització del paisatge, la gran densitat de població, els intercanvis de
persones i de mercaderies i la bondat del clima mediterrani faciliten l’arribada i
l’establiment d’aquestes espècies. Fins fa poc temps, la informació disponible sobre la
presència i abundància de les espècies exòtiques a Catalunya i sobre els impactes que
produeixen es trobava força dispersa i molt poc estandarditzada. Això dificultava molt
l’obtenció d’informació per a la presa de decisions pel que fa a la gestió, control i
eradicació d’aquestes espècies.
Per aquest motiu, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i el Servei
de Biodiversitat i Protecció dels Animals del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya han desenvolupat el
Sistema d’Informació d’Espècies Exòtiques de Catalunya (EXOCAT), que recull la majoria
de dades disponibles sobre la distribució, la procedència, la via d’entrada i l’estat d’invasió
d’aquestes espècies en el nostre territori. La llista ha estat revisada pels principals experts
del país i ha permès fer una primera avaluació de l’estat de les invasions biològiques a
Catalunya. En total s’han detectat 939 espècies exòtiques introduïdes a Catalunya i les
plantes representen el 65 %. De totes aquestes espècies, només 110 (el 12 %) han estat
classificades com a espècies invasores.
D’acord amb el document EXOCAT, la distribució de les espècies exòtiques pel territori
català és força irregular. En general, es concentren a les principals regions metropolitanes
i, especialment, al voltant de Barcelona i als espais naturals adjacents (delta del Llobregat,
curs baix del riu Besòs i serres de Collserola i Marina). També destaquen les planes
irrigades del litoral i prelitoral (Empordà i delta de l’Ebre) i de l’interior (Segrià i Urgell).
En canvi, en queden relativament al marge les àrees forestals, agroforestals i agrícoles de
secà, tant de l’interior com de muntanya (Pirineu, Prepirineu i principals serralades).
Aquesta distribució s’explica per tres factors principals: un clima suau, que afavoreix
l’establiment d’espècies d’origen tropical i subtropical; un paisatge humanitzat, que
multiplica les oportunitats d’introducció d’espècies exòtiques al medi; i una elevada
diversitat d’hàbitats que afavoreix l’establiment de moltes espècies. També és important
l’abundància d’hàbitats amb una gran disponibilitat de recursos (aigua i nutrients) i amb
una elevada freqüència de pertorbacions (hàbitats fluvials, ruderals o agrícoles de
regadiu).
EXOCAT inclou la llista d’espècies invasores a Catalunya (annex I), la llista d’espècies
exòtiques no invasores de Catalunya (annex II) i la llista d’espècies traslocades de
Catalunya (annex III). De les 110 espècies de l’annex I, almenys 41 han estat observades
al Parc Natural de la Serra de Collserola, tot i que de la resta, hi ha moltes espècies que
són males herbes o plagues per l’agricultura i que possiblement també estiguin presents
a Collserola.

A.3.4. Normatives municipals
En els darrers anys, molts ajuntaments han elaborat llistats de plantes exòtiques invasores
i alguns les han incorporat a la normativa municipal (Plans d’ordenació urbanística
municipal) per tal de limitar o prohibir la seva plantació. També han realitzat diversitat
d’experiències de control i eradicació.
El pla de gestió de les plantes potencialment invasores de Barcelona s’engloba en el marc
general del Pla Estratègic del Verd desenvolupat pel Departament d’Estratègia i el
Departament d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.
En aquest pla global, una de les línies estratègiques és ‘Millorar i conservar el patrimoni
natural i la biodiversitat’ on, el seu apartat 07.05 del pla d’acció diu: ‘Elaborar un Pla de
les espècies potencialment invasores’ i el seu objectiu és evitar el cultiu en els espais verds
de Barcelona de plantes potencialment invasores al medi natural proper (Collserola i delta
de Llobregat). El pla d’acció es basa en els següents punts:
• Redactar un Pla de Gestió de les plantes invasores que defineixi les estratègies de
control que s’han de dur a terme des del manteniment de les zones verdes públiques, per
tal d’evitar l’expansió de les espècies més problemàtiques al medi natural de l’entorn
• Establir una sistemàtica per avaluar el risc d’invasió en les noves espècies que es vagin
introduint
• Aplicar les mesures derivades del pla anterior
• Fer accions de comunicació destinades als propietaris de jardins privats
El punt de partida és el document del CREAF: ‘Anàlisi de risc d’expansió al medi natural
de les plantes ornamentals invasores més plantades als parcs i jardins de Barcelona’.
Seguidament es contrasta amb els diferents agents implicats: jardiners, productors i
gestors dels espais naturals, per tal de determinar l’impacte invasor real sobre la perifèria
urbana. A partir d’aquí es fa una valoració sobre diferents aspectes de cada espècie
estudiada i els serveis que dóna la planta (serveis ornamentals, serveis ambientals i
biodiversitat) per tal de determinar si es continua plantant a Barcelona o no.
Altres ajuntaments que han desenvolupat diferents estratègies en relació a la
problemàtica de les espècies exòtiques invasores són Girona, Tarragona, Palafrugell,
Sitges, Riells i Viabrea, Gavà, Banyoles, Bisbal d’Empordà, Castelló d’Empúries, Salt,
Torroella de Montgrí, Celrà, Manlleu, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, etc.
B. Les espècies vegetals exòtiques a Collserola
B.1. Descripció general

El Parc Natural de la Serra de Collserola és una illa verda de més de 8.000 ha situada entre
els rius Besòs i Llobregat i entre la Plana del Vallès i la ciutat de Barcelona, enmig d’una
gran àrea urbana densament poblada. Al seu interior apareixen una sèrie de nuclis
habitats i urbanitzacions així com una gran diversitat de infraestructures que retallen el
territori.
L’home es mou des de temps molt antics per Collserola, tal com ho evidencien les
nombroses restes arqueològiques repartides per la serra. Així, des del paleolític inferior a
la tribu ibera dels laietans, i des dels romans fins als nostres dies, tots aquests pobladors
han anat deixant la seva empremta, no només en la construcció de tot tipus d’edificacions
sinó també en la transformació del medi i en el seu aprofitament, eliminant la vegetació
original per la implantació de noves plantacions de plantes al·lòctones, inicialment
agrícoles i fustaneres però finalment ornamentals.
A Collserola hi ha diversos moments històrics que es poden relacionar directament amb
la introducció de grups d’espècies vegetals al·lòctones:
• Implantació de l’agricultura, principalment del conreu de fruiters de secà i la vinya:
poc definit i molt espaiat al llarg dels segles, principalment des del segle XVII fins a mitjans
del segle XX. Va transformar el paisatge i va implicar la introducció de moltes espècies,
algunes directament de la ma de l’home (fruiters i portaempelts) i d’altres de forma
indirecta (plantes adventícies).
• L’entrada al segle XX (1900-1920) amb la urbanització i construcció de molts espais
emblemàtics de la serra, com el Pantà de Vallvidrera, el Tibidabo o el Gran Casino de la
Rabassada, cosa que va comportar l’enjardinament dels seus entorns. D’aquesta època
trobem plantacions de Platanus x acerifolia, Aesculus hippocastanum, Cedrus deodara,
Cedrus altlantica, Trachycarpus fortunei, Pittosporum tobira, Euonimus japonicus i Prunus
laurocerasus entre altres.
• Les repoblacions forestals de la vessant de Barcelona de la dècada de 1940. La
desaparició d’importants extensions de bosc a la serra de Collserola, especialment de la
vessant de Barcelona, es va donar durant els primers decennis del segle XX. A partir de 1940
varen començar les repoblacions d’aquestes zones amb la finalitat de retornar la capa
arbòria a la muntanya. La major part d’espècies plantades eren coníferes, algunes
autòctones però la majoria eren espècies foranies. D’aquestes últimes se’n varen plantar
moltes i algunes no es varen arribar a adaptar a les condicions de la serra. Les que encara es
poden veure en l’actualitat són: Pinus radiata, Pinus canariensis, Cedrus atlantica, Cedrus
deodara, Cupresus sempervirens i Cupresus macrocarpa. També es varen plantar alguns
planifolis com Eucaliptus globulus i Robinia pseudoacacia.
• Abandonament dels conreus a mitjans del segle XX, amb la data clau del 2 de febrer
de 1956 en què una forta gelada va matar tots els garrofers i altres fruiters sensibles al

fred del Baix Llobregat i va fer abandonar bona part dels camps de fruiters de secà
existents a la muntanya. Aquest abandonament va tenir diversos efectes: rebrot dels peus
bords dels fruiters i la vinya; superfícies lliures de vegetació obertes a l’espècie
colonitzadora més ràpida; ocupació de part d’aquests espais per horts que es convertiren
al llarg del temps amb barraques de cap de setmana amb tot tipus de “enjardinaments”;
expansió de la canya (Arundo donax) que fins llavors estava controlada per la seva tallada
periòdica com a estructura de suport per conreus hortícoles.
• Construcció d’infraestructures viàries com l’autopista dels Túnels de Vallvidrera, on,
a més de plantar moltes espècies autòctones en la restauració dels seus talussos, també
es varen introduir espècies al·lòctones: Populus sp, Broussonetia papyrifera, Pyracantha
angustifolia, Ligustrum lucidum, Acer negundo, etc.
• La urbanització i construcció de vivendes amb jardí, tant a l’interior com als límits del
Parc, sobretot des de la dècada de 1960. Aquesta fase és la que més s’ha allargat en el
temps i encara perdura, amb un creixement exponencial i descontrolat del nombre
d’espècies al·lòctones introduïdes: Acacia dealbata, Agave americana, Ailanthus
altissima, Aloe maculata, Cercis siliquastrum, Ipomea indica. Miriabilis jalapa, Pennisetum
villosum, Phyllostachis aurea, Opuntia ficus-indica i Senecio angulatus entre moltes altres.
B.2. Classificació de les espècies exòtiques a Collserola
A Collserola hi ha catalogades més d’un centenar d’espècies vegetals al·lòctones, algunes
de les quals amb un gran potencial invasor. S’ha elaborat una classificació local segons la
seva tipologia, la seva distribució i la seva capacitat de invasió:
• Arbres fruiters provinents de conreus, en molts casos abandonats: Ceratonia siliqua
(garrofer), Cydonia oblonga (codonyer), Diospyros kaki (caqui o palosanto), Eriobrotya
japonica (nesprer), Ficus carica (figuera), Juglans regia (noguera), Malus domestica
(pomera), Mespilus germanica (nespler), Olea europaea (olivera), Prunus armeniaca
(albercoquer), Prunus cerasifera (mirabolà), Prunus domestica (prunera), Prunus dulcis
(ametller), Prunus persica (presseguer), Punica granatum (magraner), Pyrus communis
(perer), Vitis sp (vinya borda), Ziziphus jujuba (ginjoler). La seva capacitat de dispersió és
molt limitada.
• Herbes adventícies, que poden ser males herbes del conreus i/o invasores, dels
gèneres Amaranthus, Artemisia, Aster, Bidens, Bromus, Chenopodium, Conyza, Eleusine,
Erigeron, Oenothera, Oxalis, Papaver, Paspalum, Setaria, Solanum i Sorghum
• Exòtiques amb escassa o nul·la regeneració: Cedrus atlantica (cedre de l’Atles),
Cedrus deodara (cedre de l’Himàlaia), Cupressus arizonica (xiprer blau), Cupressus
macrocarpa (xiprer de Lambert), Cupressus sempervirens (xiprer), Eucalyptus globulus

(eucaliptus), Pinus brutia (pi de Turquia), Pinus canariensis (pi canari), Pinus radiata (pi
insigne o de Monterrey), Platanus x acerifolia (plàtan d’ombra)
• Exòtiques amb nuclis aïllats i/o reduïts: Aesculus hippocastanum (castanyer d’Índia),
Aptenia cordifolia (cabellera de la reina), Broussonetia papyrifera (morera de paper),
Cercis siliquastrum (arbre de l’amor o de Judea), Cestrum parqui, Eleagnus angustifolia
(arbre argentat o del paradís), Euonimus japonicus (evònim), Gleditsia triacanthos (acàcia
de tres punxes), Iris germanica (lliri blau), Kalanchoe daigremontiana, Koelreuteria
paniculata (sapinde de la Xina), Melia azederach (mèlia), Miriabilis jalapa (flor de nit),
Morus alba (morera blanca), Morus nigra (morera negra), Opuntia aurantiaca,
Partenocissus tricuspidata (vinya verge), Passiflora caerulea (flor de la passió),
Phyllostachis aurea (bambú), Populus ssp. (pollancres), Ricinus communis (ricí), Schinus
molle (pebrer bord), Ulmus pumila (om de Sibèria), Trachycarpus fortunei (margalló de la
Xina), Wisteria sinensis (glicina), Yucca aloifolia (iuca)
• Exòtiques invasores amb nuclis aïllats i/o reduïts: Acacia dealbata (mimosa), Acacia
saligna (mimosa blava), Acer negundo (negundo), Aloe maculata (àloe de sabó), Araujia
sericifera (miraguà de jardí), Azolla filiculoides (falguera d’aigua), Buddleja davidii
(budleia), Carpobrotus ssp. (bàlsam), Cortaderia selloana (planta de les plomes o herba
de la Pampa), Cotoneaster lacteus (cotoneàster lacti), Cotoneaster pannossus (cornera de
jardí), Cyperus involucratus (paraigüets), Datura stramonium (estramoni o herba talpera),
Delairea odorata, Eschscholzia californica (rosella de Califòrnia), Fallopia baldschuanica
(vinya del Tibet), Gomphocarpus fruticosus (seder o arbre del cotó), Helianthus tuberosus
(nyàmera), Ipomea indica (campaneta gran), Lantana camara (lantana de jardí),
Ligustrum lucidum (troana), Lonicera japonica (lligabosc del Japó), Nicotiana glauca,
Opuntia aurantiaca, Partenocissus quinquefolia (vinya verge americana), Pittosporum
tobira (pitòspor), Prunus laurocerasus (llorer-cirer), Pyracantha angustifolia (piracant de
fulla estreta), Senecio pterophorus, Senecio angulatus (heura del Cap)
• Exòtiques invasores amplament distribuïdes: Agave americana (atzavara), Ailanthus
altissima (ailant o vernís del Japó), Arundo donax (canya), Opuntia ficus-indica (figuera de
moro), Pennisetum villosum (penniset pelut), Phytolacca americana (raïm de moro),
Robinia pseudoacacia (robínia o falsa acàcia)
La ubicació d’una espècie vegetal en qualsevol d’aquests grups es pot veure modificat
segons quina sigui la seva evolució en el temps i l’espai.

B.3. Espècies exòtiques invasores a Collserola
La següent llista de 38 espècies vegetals invasores és inicial i provisional, en el sentit que
és poc probable que en caigui alguna espècie però és molt més probable que s’ampliï el
número d’espècies. Les espècies exòtiques incloses en aquesta llista presenten capacitat

invasora a Collserola i són fruit del seguiment de les espècies al·lòctones al Parc de
Collserola en els darrers anys, complementat amb estudis del CREAF i l’Ajuntament de
Barcelona. Tot i que el llistat és relativament llarg, moltes d’aquestes espècies no són
freqüents a les noves plantacions ni enjardinaments actuals.
D’acord amb el llistat, està prohibit plantar aquestes espècies exòtiques invasores al Parc
Natural de la Serra de Collserola. La llista està complementada amb les catalogacions com
a espècies invasores segons EXOCAT (annex I) i el Real Decret 630/2013 (catàleg). Totes
les espècies d’aquest llistat que no estan incloses a l’annex I de EXOCAT com a espècies
invasores si que figuren en el seu annex II com a espècies amb potencial invasor.
Espècie

Acacia dealbata
Acer negundo
Agave americana
Ailanthus altissima
Aloe maculata
Araujia sericifera
Arundo donax
Azolla spp.
Buddleja davidii
Carpobrotus sp.
Cortaderia selloana
Cotoneaster lacteus
Cotoneaster pannosus
Cylindropuntia spp.
Eschscholzia californica
Fallopia baldschuanica
Gomphocarpus
fruticosus
Helianthus tuberosus
Ipomea indica
Ligustrum lucidum
Lonicera japonica
Nicotiana glauca
Opuntia aurantiaca
Opuntia ficus-indica

Prohibició de
plantar a
Collserola (límit
del Parc
Natural)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prohibició de
plantar a tota
la zona urbana
(estan incloses
al RD i/o a
EXOCAT)
X
X
X
X

Catalogació
com a
espècie
invasora
segons
EXOCAT

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

Catalogació
com a
espècie
invasora
segons el RD
630/2013
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

O. dilenii, O. maxima, O.
stricta
Partenocissus
quinquefolia
Partenocissus
tricuspidata
Pennisetum setaceum
Pennisetum villosum
Phytolacca americana
Pittosporum tobira
Prunus laurocerasus
Pyracantha spp.
Robinia pseudoacacia
Senecio angulatus
Senecio inaequidens
Senecio pterophorus

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

C. Gestió de les espècies vegetals exòtiques a Collserola
C.1. Experiències de control de plantes exòtiques a Collserola
Des dels serveis tècnics del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola s’han
realitzat diferents experiències de control sobre moltes d’aquestes espècies exòtiques
invasores i inclouen tot tipus de tractaments: manuals, mecànics, químics i biològics.
L’any 1994 es va realitzar la primera prova d’eliminació d’una espècie al·lòctona al Parc
Natural de la Serra de Collserola: la tallada arreu d’una parcel·la d’ailants (Ailanthus
altissima) a la carretera de Sarrià a Vallvidrera (Barcelona). Des de llavors, es varen
continuar les experiències sobre ailant i es va anar ampliant el ventall d’espècies a
controlar a mesura que es prenia consciència de la gran quantitat d’espècies al·lòctones
presents al Parc i que, a la vegada, s’observava un increment de superfície ocupada per
algunes d’aquestes espècies més invasores. Així, després de les primeres proves sobre
l’ailant, es van realitzar experiències de control sobre canya (Arundo donax), amb una
població extensa però estabilitzada, i sobre altres espècies que estan en clara expansió al
Parc: Phytolacca americana, Opuntia ficus-indica i Agave americana, la primera ubicada
en llocs més humits i frescals mentre que les 2 darreres es distribueixen principalment
pels sectors més secs i assolellats del Parc (sud i est). Posteriorment s’han realitzat
experiències de control sobre altres espècies.
L’any 2004 es va iniciar una experiència pel control dels ailants consistent en obrir forats
a la part baixa del tronc amb una broca de 10 mm on s’aplicaven dosis de 5 cc d’herbicida

per forat amb una xeringa. En arbres més prims es feien 2 forats més petits amb dosis de
4 cc i en arbres més gruixuts es feien forats cada 10 cm de perímetre amb dosis de 5 cc.
Es van provar diferents herbicides, mescles de productes i dosis que s’han anat seguint i
millorant. Al llarg d’aquest període 2004-17 s’han injectat un total de 71.824 ailants,
prioritzant els nuclis de les zones més internes de la Serra als efectes d’evitar que siguin
focus d’inici de noves colonitzacions i assoleixin el grau d’infestació que hi ha actualment
a algunes àrees més perifèriques. Darrerament, per evitar al màxim la dispersió de llavors,
es prioritza el tractament sobre els arbres femelles per limitar la seva capacitat d’invasió.
La relació de les espècies sobre les que s’han realitzat experiències de control al Parc
Natural de la Serra de Collserola és llarga: Acer negundo, Agave americana, Ailanthus
altissima, Aloe maculata, Aptenia cordifolia, Araujia sericifera, Arundo donax, Azolla
filiculoides, Broussonetia papyrifera, Carpobrotus edulis, Cortaderia selloana, Eschcholzia
californica, Gomphocarpus fruticosus, Kalanchoe daigremontiana, Miriabilis jalapa,
Opuntia aurantiaca, Opuntia ficus-indica, Phytolacca americana, Robinia pseudoacacia,
Senecio angulatus, Senecio pterophorus, Yucca aloifolia.
C.2. Espècies ornamentals alternatives a les espècies invasores a Collserola
El 21 de juny de 2011 es va celebrar una jornada de treball a l’edifici seu del Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola per tal de conèixer de primera mà la problemàtica
de les plantes exòtiques a Collserola i determinar les bases per reduir el seu impacte sobre
el medi natural. Aquesta jornada va comptar amb la presència dels tècnics municipals de
jardineria i medi ambient dels ajuntaments inclosos al Parc Natural de la Serra de
Collserola.
En el decurs de la jornada, es va explicar la situació de les espècies exòtiques a Collserola
i les experiències de control efectuades en aquest àmbit, es va presentar un estudi
elaborat pel CREAF relatiu al risc d’expansió al medi natural de les plantes ornamentals
invasores més plantades als parcs i jardins de Barcelona; es va explicar com s’ha
desenvolupat fins a la data el pla de gestió elaborat pel CREAF i es va dissertar sobre bones
pràctiques d’aplicació en jardineria. En la taula rodona que va seguir a les presentacions,
es va proposar que s’elaborés un document que recollís una primera proposta d’actuació
per treballar conjuntament en aquesta matèria.
Així, es va crear una comissió de treball amb representants del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola, la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat de l’Ajuntament de
Barcelona, l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Fundació de la Jardineria i el Paisatge,
el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), l’Associació de
Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC), el Gremi de Jardineria de Catalunya
i la Federació d’Agricultors Viveristes de Catalunya per tal d’elaborar un llistat de les

espècies invasores al Parc Natural de la Serra de Collserola i fer una recerca d’espècies
ornamentals alternatives pel seu ús en jardineria.
Davant la conscienciació del problema que pot representar l’ús de les plantes invasores
en els jardins, els citats organismes i institucions van prendre la responsabilitat d’evitar la
propagació al medi natural de les espècies que poden suposar un perill per l’entorn. Així,
es fa una proposta d’espècies alternatives a les plantes invasores de la qual se’n farà
difusió a partir dels mitjans de comunicació habituals d’aquests organismes i institucions
(web, fulls informatius, etc.).
Les espècies alternatives proposades estan recollides en el següent quadre. La majoria
d’aquestes espècies es poden trobar comercialitzades en vivers de planta ornamental de
Catalunya. Per a les espècies invasores que actualment no es fan servir en jardineria no
s’han cercat espècies alternatives.
Espècie invasora
Acacia dealbata
Acacia saligna
Acer negundo
Agave americana

Ailanthus altissima

Aloe maculata
Araujia sericifera
Arundo donax

Espècies alternatives
Acacia ‘Bon Accueil’
Acacia ‘Le Gaulois’
Acacia ‘Président Doumergue’ (o ‘Papa Olivier’)
Acacia retinodes ‘Imperialis’
Acacia ‘Clair de Lune’
Acacia podalyriifolia
Acer buergerianum
Acer campestre
Acer monspessulanum
Agave attenuata
Agave salmiana var. ferox
Beschorneria yuccoides
Furcraea selloa ‘Marginata’
Pel seu ús com a arbre:
Koelreuteria bipinnata
Carya Illinoinensis
Fraxinus angustifolia ‘Raywood’
Pel seu ús per a contenir talussos:
Tamarix gallica
Punica granatum
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Aloe x delaetii
Aloe vera
Kniphofia ‘Alcazar’

Azolla filiculoides
Buddleja davidii
Carpobrotus spp.
Cortaderia selloana
Cotoneaster lacteus

Cotoneaster pannosus

Cyperus involucratus
Datura stramonium
Delairea odorata
Eschscholzia californica
Fallopia baldschuanica
Gomphocarpus fruticosus
Helianthus tuberosus
Ipomea indica

Lantana camara
Ligustrum lucidum

Buddleja x pikei ‘Hever Castle’
Vitex agnus-castus
Ceanothus griseus ‘Yankee Point’
Vinca major
Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’
Pallenis maritima
Carex pendula
Aristida purpurea
Hyparrhenia hirta
Pel fruit:
Pistacia lentiscus
Rhamnus alaternus
Pel seu port:
Lonicera fragrantissima
Escallonia illinita
Sarcococa confusa
Pel fruit:
Pistacia lentiscus
Rhamnus alaternus
Pel seu port:
Abelia x grandiflora
Lonicera fragrantissima
Cyperus papyrus
Cyperus prolifer
Calendula officinalis
Papaver rhoeas
Papaver nudicaule

Hardenbergia comptoniana
Passiflora x belotii ‘Impératrice Eugénie’
Pandorea jasminoides
Wisteria sinensis
Leonotis leonurus
Phlomis fruticosa
Sphaeralcea ambigua
Pel seu ús com a arbre:
Calia secundiflora
Cocculus laurifolius
Photinia x fraseri

Lonicera japonica

Nicotiana glauca
Opuntia aurantiaca
Opuntia ficus-indica

Partenocissus quinquefolia
Partenocissus tricuspidata
Pennisetum villosum
Phytolacca americana
Pittosporum tobira

Ficus microcarpa
Pel seu ús com a tanca:
Arbutus unedo
Laurus nobilis
Photinia x fraseri
Ficus microcarpa
Pel seu ús com a enfiladissa:
Lonicera etrusca
Lonicera implexa
Lonicera periclymenum
Pel seu ús com a entapissant:
Vinca major
Trachelospermum asiaticum
Hypericum calycinum
Lonicera periclymenum
Pel seu port:
Euphorbia resinifera
Yucca aloifolia
Cereus hildmannianus
Pel seu ús com a tanca:
Berberis vulgaris
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Parthenocissus henryana
Vitis vinifera
Passiflora x belotii ‘Impératrice Eugénie’
Parthenocissus henryana
Vitis vinifera
Passiflora x belotii ‘Impératrice Eugénie’
Stipa pennata
Stipa offneri
Hyparrhenia hirta
Pel seu port i com a tanca:
Euonymus japonicus
Rhaphiolepis umbellata
Buxus sempervirens
Phyllirea angustifolia
Rhamnus alaternus
Acca sellowiana
Per la seva fragància:
Choisya ternata

Prunus laurocerasus
Pyracantha angustifolia

Robinia pseudoacacia
Senecio angulatus
Senecio pterophorus

Viburnum odoratissimum var. awabuki
Laurus nobilis
Ficus microcarpa
Pyracantha coccinea
Berberis vulgaris
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Robinia x ambigua ‘Decaisneana’
Styphnolobium japonicum ‘Pubescens’
Calia secundiflora

C.3. Criteris generals per les plantacions ornamentals
A les zones enjardinades properes al Parc Natural de la Serra de Collserola o amb
continuïtat del Parc s’utilitzaran preferiblement espècies autòctones, amb una selecció
d’espècies i subespècies d’acord amb cada ambient (turons, torrents, arbredes, matollars,
etc.).
A la resta d’enjardinaments municipals es procurarà utilitzar cultivars o híbrids sense
capacitat de generar llavors fèrtils, ja que el principal problema d’invasió inicial de les
espècies vegetals és la propagació per llavor. És per això que cal tenir en compte que les
espècies utilitzades en jardineria poden generar fruits i llavors fèrtils però no la majoria
de cultivars i híbrids, que són els que la jardineria moderna utilitza més freqüentment.
Hi ha algunes espècies invasores que no generen llavors, però són una minoria i poc o
gens utilitzades en jardineria (Arundo donax, Opuntia aurantiaca).
A partir del dia 1 de desembre de 2013, les espècies incloses al catàleg del Real Decret
630/2013 tenen prohibida la seva comercialització i plantació. També seria convenient no
plantar cap de les espècies de l’annex I del EXOCAT, degut al seu estatus d’espècie
invasora reconegut a Catalunya, i valorar bé les plantacions d’espècies incloses a l’annex
II del EXOCAT.
A l’hora de restaurar terraplenats i talussos cal tenir molta cura en la selecció de les
espècies que componen les barreges de llavors de les sembres i hidrosembres i en els
materials d’acompanyament, així com una bona selecció i desinfecció de les terres. A més
del caràcter invasor de certes espècies, n’hi ha algunes amb components fitotòxics que
generen problemes posteriors a zones de pastura i de passejada de gossos.
El desembre de 1996, el Col·legi Oficial Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de
Catalunya, va publicar la Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 08H referent

a les Hidrosembres. Allà s’inclouen les espècies principals utilitzades en hidrosembres, les
espècies complementàries i les espècies sotmeses al Reglament Tècnic de Control i
Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres. Aquesta NTJ es va revisar i ampliar el
setembre de 2013.

