La flora vascular exòtica del Parc
de la Serralada Litoral i territoris
propers: catàleg, diagnosi, fitxes
de gestió de les espècies
prioritàries i propostes de gestió.
Addenda: Alternanthera philoxeroides
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Objectius

Encàrrec treball de gabinet 1 any (2015-2016): selecció espècies exòtiques
«top-ten» on concentrar els esforços de gestió i elaborar fitxes gestió. Però...
La informació sobre la presència concreta d’espècie exòtiques al Parc de la
Serralada Litoral és molt escassa, fragmentària i parcial...
- 136 tàxons exòtics a les 4 quadrícules 10x10 km que entren
dins dels límits del Parc de la Serralada Litoral, totes les
citacions són genèriques (cUTM 10x10 km o nom municipi)

Àmbit del Parc de la Serralada Litoral:
- 107 citacions de 15 tàxons amb
precisió de metre, la majoria en l’àmbit
del PEIN però no del Parc.
- 13 citacions de 6 tàxons amb precisió
de quadrícula 1 x 1 km.

Tàxon
Acacia dealbata
Agave americana
Ailanthus altissima
Araujia sericifera
Arundo donax
Boussingaultia cordifolia
Broussonetia papyrifera
Centaurea cyanus
Conyza canadensis
Conyza sumatrensis
Cylindropuntia tunicata
Lonicera japonica
Melissa officinalis subsp. officinalis
Opuntia ficus-indica
Oxalis articulata
Parthenocissus quinquefolia
Pinus pinea
Phytolacca americana
Senecio angulatus
Senecio pterophorus
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Llista exòtiques SLI

Llista
Catalunya
2016

Coneixement i
anotacions pròpies
«criteri expert»

Dins límits SLI?
Àmbit proper?
Si / No / Probable

Resultats:

Àmbit SLI:
234 segurs
(346 incloent probables)

Parc SLI:
189 segurs
(322 incloent probables)

Besòs-Tordera

Inèdits

(Guardiola et al. 2009)

1950
111

2008
176

Etc.

Watsonia borbonica
22-IV-2015

Lasthenia glabrata, Nemophila maculata, Nemophila menziesii,
Phacelia parryi, Wedelia trilobata… 24-IV-2005

Lamium galeobdolon subsp.
argentatum 23-IV-2012

Criteris de selecció de les espècies prioritàries
Existeixen diverses metodologies per calcular el grau d’amenaça i d’interès de
control de les espècies exòtiques i invasores per a un determinat territori, però en
general, requereixen un coneixement força acurat dels tàxons (biologia, fenologia,
distribució, impactes, requeriments ecològics, etc.) per poder establir una correcta
categorització -> inviable aquest coneixement al Parc de la Serralada Litoral

Espècies amb prioritat de gestió (2016)
«Top ten» 26 tàxons:
-Inclòs al RD630/2013
-Invasor segons EXOCAT
-Prioritari DIBA
Àmbit SLI: 346 (234 segurs)
Parc SLI: 322 (189 segurs)

Espècies amb prioritat de gestió ...2019, actualització contínua!
List of Invasive Alien Species of Union concern (UE, 2016-2019)
NOMÉS 66 espècies: 36 plantes i 30 animals.
3 a SLI o àmbit proper

More than “100 worst” alien species in Europe (Nentwig et al. 2018)
149 alien species, comprising 54 plants, 49 invertebrates, 40 vertebrates and 6 fungi
6 (8?) a SLI o àmbit proper

EPPO Lists of Invasive Alien Plants (European and Mediterranean Plant Protection Organization)
11 a SLI o àmbit proper

Checklist of the vascular alien flora of Catalonia (Aymerich & Sáez, 7 novembre 2019)
A Catalunya 1068 al·lòctones, 87 taxa (8.1% del total) tenen comportament invasor, i, a banda de
les 26 ja seleccionades a la Llista SLI 2016, 51 més són presents a SLI.
Alternanthera philoxeroides, Amaranthus albus, Amaranthus blitoides, Amaranthus hybridus, Amaranthus muricatus, Amaranthus retroflexus,
Amelichloa caudata, Araujia sericifera, Artemisia verlotiorum, Bidens frondosus, Bidens subalternans, Bromus catharticus, Broussonetia
papyrifera, Celtis australis, Ceratonia siliqua, Coronilla valentina subsp. glauca, Cylindropuntia pallida, Cyperus eragrostis, Delairea odorata,
Eleusine tristachya, Eragrostis curvula, Erigeron bonariensis, Erigeron canadensis, Erigeron sumatrensis, Euphorbia nutans, Euphorbia
prostrata, Fallopia baldschuanica, Ficus carica, Helianthus tuberosus, Juglans regia, Lantana camara, Lathyrus tingitanus, Ligustrum lucidum,
Nassella trichotoma, Nasella neesiana, Opuntia aurantiaca, Opuntia mesacantha, Opuntia stricta, Paspalum dilatatum, Paspalum distichum,
Paspalum vaginatum, Pennisetum setaceum, Pinus pinea, Prunus cerasifera, Senecio pterophorus, Sicyos angulata, Sorghum halepense,
Sporobolus indicus, Symphyotrichum pilosum, Symphyotrichum squamatum, Vitis riparia, Xanthium orientale
Opuntia mesacantha

Lantana camara

Fitxes d’espècies amb prioritat de gestió

Fitxes d’espècies amb prioritat de gestió

Fitxes d’espècies amb prioritat de gestió

Addenda: La Roca del Vallès, la Costa, 2016

Resum del calendari fenològic i d’actuació dels tàxons prioritaris a SLI

Addenda: Alternanthera philoxeroides (fam. Amarantàcies)

Addenda: Alternanthera philoxeroides (fam. Amarantàcies)
Hidròfit Sud-Americà considerat una de les
pitjors espècies aquàtiques invasores al mon;
espècie invasora preocupant per a la Unió
Europea (UE, 2016, 2017), i inclosa al Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras (Real
Decreto 630/2013).
Observat per primera vegada a Catalunya a
finals de l’any 2017 a la llera del riu Mogent
(conca Besòs) a la Roca del Vallès ( ). Es
coneixia a A Coruña (Romero & Amigo, 2015) en
un canal al marge d’una carretera.
Prospecció (Agents Rurals) primavera de 2019:
11 km afectats, 3 km a la riera de Vallforners i
8 km al riu Mogent.
Punt d’introducció: parc dels Pinetons a la riera
de Vallforners ( ) Cardedeu.
Límit inferior (abril 2019) riu Mogent a l’alçada
de Santa Quitèria a Vilanova del Vallès ( ).

Addenda: Alternanthera philoxeroides (fam. Amarantàcies)
Prova d’eradicació manual primavera 2019: confirma la gran dificultat de gestió, genera
gran quantitat de rizomes que arriben a profunditats de més de 30 cm, es fragmenten molt
fàcilment, i, si no es retiren bé, petits fragments de pocs centímetres tenen la capacitat de
tornar a brotar al cap de pocs dies.

30 dies…

Addenda: Alternanthera philoxeroides (fam. Amarantàcies)
Extracció manual inviable: ~1 m2 -> 2 persones 5 hores 1 big-bag i no queda net!
I ara què…? I a quin cost... (econòmic, ecològic i social)?

Gràcies!
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