Plantes invasores, al·lòctones i molestes a les zones dunars.
Espècies autòctones.
Hi ha quatre espècies amb aquesta característica, són Eryngium maritimum, Echinophora
spinosa, Eryngium campestre i Salsola Kali. Les dues primeres no representen un problema
important, al estar molt localitzades a les topografies dunars.

Eryngium campestre.
És una planta autòctona però no específica dels sistemes dunars, es pot retirar esbrossant,
com la resta de vegetació nitròfila. Al estar molt estesa l’eliminem de les vores de passeres,
dutxes i altres equipaments.

Salsola kali.
Té espines agudes i sí que és una queixa habitual per part dels usuaris de les platges. En
aquest cas ens podem centrar en retirar-la de les vores de passeres, dutxes i altres
equipaments de les platges; sense que sigui necessària la seva eliminació total.

Espècies invasores.

Xantium sp.
És una planta d’origen americà amb llavors espinoses que pot arribar a 1,5 – 2 m d’alçada a les
nostres platges. Produeix una gran quantitat de llavors a primavera, estiu i tardor.
Es molt invasora degut a la quantitat i facilitat de dispersió de les llavors. Ha ocupat extenses
zones a Les Botigues de Sitges, Castelldefels i Viladecans. S’ha de retirar de forma manual, ja
que l’esbrossi escampa les llavors agreujant el problema.
Després de retirar la planta és convenient passar la palmera per tal de treure totes les llavors
que es pugui.
El més adient és retirar la vegetació quan és verd i encara no ha fet llavors. La primavera (cap
al maig) i la tardor (setembre – octubre) són les èpoques idònies.
S’ha de fer de forma manual durant anys fins que s’esgoti el banc de llavors.

Cenchrus incertus
Es una gramínia d’origen americà, de zones subtropicals àrides. També es coneguda com
“castigo de la Pampa”. Degut a la escassa alçada (uns 10 - 20 cm a Castelldefels) i aparença
similar al gram passa desapercebuda. El principal problema es que produeix de forma continua
durant tot el seu període vegetatiu, que amb el nostre clima es pràcticament tot l’any, unes
llavors espinoses molt agudes que es claven amb molta facilitat. Fins i tot punxen les rodes de
les bicicletes.

Es troba localitzada pel moment a les zones dunars de Castelldefels i causa moltes molèsties
als usuaris.
L’eliminació selectiva d’aquesta espècie, essent una gramínia de mida petita però amb molta
dispersió es molt complicada, no més es podria fer amb una gran inversió de temps i personal,
tot i així seria complicat.

Carpobrotus sp.
Aquesta planta d’origen sud-africà és poc molesta, perquè no fa punxes, i el seu aspecte és
verd durant gairebé tot l’any. Es de talla baixa i no fa nosa per realitzar la neteja de les zones
verdes. No representa tampoc cap molèstia pels usuaris de les platges.
Per una altra banda és una invasora molt agressiva, capaç de cobrir tota la superfície de la
sorra, arribant per zones a ser una coberta quasi monoespecífica.
S’ha de retirar de forma manual, es difícil fer-ho perquè les tiges mortes formen un entramat
molt ferm sota la sorra. Es una feina lenta per que sigui efectiva. No es poden deixar restes a la
sorra perquè les tiges arrelen fàcil i ràpidament.

Arctotheca calendula (i Gazania sp.)
És també una planta que no molesta als usuaris, amb una floració vistosa. Està bastant estesa
a les zones dunars del Prat de Llobregat i a Viladecans. Tot i que competeix amb la vegetació
autòctona no arriba a formar masses monoespecífiques. La seva mida (petita) i dispersió per

llavors fa que sigui difícil d’eliminar. S’ha de fer de forma manual durant anys fins que s’esgoti
el banc de llavors.

Gomphocarpus fruicosus
És una espècie d’origen sud-africà que ha aparegut fa pocs anys a la platja de les Botigues de
Sitges. S’ha estès ràpidament els últims dos anys. Al sud de la península és molt invasora. És
una planta tòxica.
S’han de retirar tallant els peus individualment.

Altres casos.
Arundo donax i Coniza canadensis (o C. Bonariensis). Són dues invasores de terrenys
agrícoles i apareixen a zones de la platja amb més aportacions orgàniques. La seva eliminació
es molt complicada, es poden tractar com altres nitròfiles, amb el manteniment mitjançant
l’esbrossi.

Coniza Sp.

Arundo donax

Altres espècies al·lòctones com l’agave, iuca, aloe, mioporo, etc. Es fan servir habitualment
en jardineria a les àrees urbanes que limiten amb les platges però no es comporten com
invasores importants. Es limiten bàsicament a créixer a aquelles zones on foren plantades
inicialment. Les zones dunars de Castelldefels i nord de Gavà es on son més abundants.
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