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NO  LUGARSEU
Campaña de prevención e control 
das especies exó�cas invasoras nas 
Reservas de Biosfera de Galicia

Durante milleiros de anos o ser humano introduciu especies de plantas e animais en áreas alleas á súa distribución orixinal, ben 
fose para a súa alimentación (introdución de novos cul�vos ou de especies gandeiras) ou por  mo�vos ornamentais. 

Así, moitas das especies que forman parte da nosa vida co�á son especies exó�cas procedentes, en ocasións, de lugares moi 
distantes do planeta: sérvennos de alimento, extraemos tecidos delas ou adornan os nosos parques e xardíns sen producir 
impactos ambientais na nosa contorna.

Un pequeno número destas especies exó�cas conseguen naturalizarse e establecer poboacións silvestres nos lugares nos que 
foron introducidas. Un número aínda menor consegue establecerse nun ecosistema determinado e converterse nunha ameaza 
para a diversidade biolóxica na�va, sexa polo seu comportamento invasor ou polo risco de contaminación xené�ca: son as 
especies exó�cas invasoras.

Este proceso �vo lugar de maneira habitual ao longo da historia: son coñecidas por todos as especies importadas a Europa trala 
chegada de Cristobal Colón a América en 1492 (pemento, pataca) ou o impacto do coello sobre a flora na�va australiana trala 
colonización británica do século XVIII.

No entanto foi nos úl�mos séculos, e especialmente nas úl�mas décadas do século XX, cando o ritmo de introducións 
incrementouse de maneira exponencial como consecuencia directa da globalización económica. Un número crecente de 
especies son transportadas ao longo do mundo, superando as barreiras xeográficas, e introducidas ben sexa de maneira 
accidental ou intencionada en ecosistemas sensibles nos que algunhas delas acaban por amosar un comportamento invasor, 
poñendo en risco a biodiversidade local.

No momento histórico actual, as invasións biolóxicas son un factor determinante do fondo proceso de cambio global que estamos 
a vivir, e cons�túen unha das principais causas de perda de biodiversidade a nivel planetario xunto coa destrución do hábitat, a 
sobreexplotación, a contaminación e o cambio climá�co.

Ademais dos efectos ambientais, non debemos esquecer o efecto das especies invasoras sobre a economía e dis�ntos sectores 
produ�vos como a agricultura, a apicultura ou a pesca: es�mase que o custe económico da loita contra o impacto das invasións 
biolóxicas en Europa supera amplamente os 10.000 millóns de euros anuais.

Polo tanto, é preciso que a sociedade tome conciencia de que a loita contra as especies exó�cas invasoras é relevante para a 
conservación do medio ambiente para as xeracións futuras. Ademais das accións de inves�gación, control, mi�gación e 
erradicación das especies invasoras presentes no territorio, é fundamental tamén a realización de accións de prevención e 
sensibilización social sobre esta problemá�ca.

Esta publicación, financiada co apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, responde a esta estratexia e ten como obxec�vo contribuír á conservación da biodiversidade mediante unha campaña 
de información e sensibilización para o coñecemento, prevención e control das especies exó�cas invasoras nas Reservas da 
Biosfera de Galicia.

ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS
Nas Reservas de Biosfera de Galicia
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As Reservas de Biosfera son territorios compostos por ecosistemas terrestres, mariños e costeiros recoñecidos polo Programa  
’Home e Biosfera’ (programa MaB) da UNESCO, nas que se fomentan solucións para conciliar a preservación da biodiversidade co 
seu uso sos�ble, o desenvolvemento económico, a inves�gación e a educación. Existen máis de 700 Reservas de Biosfera 
distribuídas ao longo de 120 países, 48 delas situadas en España.

En Galicia existen na actualidade 6 Reservas de Biosfera, que cons�túen unha Rede Galega xes�onada pola Consellería de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia.

Esta Rede alberga unha gran diversidade de ecosistemas e sistemas de relación entre o home e a natureza: dende áreas litorais 
como as da RB Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo ata a alta montaña da RB dos Ancares Lucenses; dende áreas densamente 
poboadas como a cidade de Lugo na RB Terras do Miño ata sistemas montañosos con pouca poboación e sistemas de 
aproveitamento tradicionais como a RB Gerês-Xurés; ou dende ecosistemas costeiros como os da RB Río Eo, Oscos e Terras de 
Burón ata os bosques e cursos fluviais da RB Área de Allariz.

As Reservas de Biosfera de Galicia
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A diversidade de ecosistemas, hábitats e ac�vidades humanas existente na Rede Galega de Reservas de Biosfera implica que 
tamén sexa moi diversa a �poloxía, número e impacto das especies invasoras nas dis�ntas Reservas.

A maior parte delas comparten a presenza dunha serie de especies xeralistas e facilmente adaptables a dis�ntos ambientes, como 
poden ser o eixerón (Conyza canadensis), a herba da pampa (Cortaderia selloana) ou a avespa asiá�ca (Vespa velu�na).

Sendo as invasións biolóxicas un impacto directamente provocado polo home, amosan un maior desenvolvemento no entorno 
das áreas máis poboadas e naquelas Reserva de Biosfera que albergan os ecosistemas máis sensibles, os habitualmente asociados 
á auga (cursos fluviais, marismas e ecosistemas dunares, por exemplo).

Así, un número importante de plantas invasoras afectan a ecosistemas específicos e caracterís�cos das dis�ntas Reservas galegas: 
os sensibles e ameazados ecosistemas litorais da RB Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo e da RB Río Eo, Oscos e Terras de 
Burón presentan poboacións da coñecida uña de gato (Carpobrotus sp.), o gramón (Stenotaphrum secundatum) ou a sempreviva 
(Helichrysum pe�olare).

Unha boa parte das Reserva galegas teñen a auga como elemento diferenciador grazas á presenza de lagoas, humidais, encoros 
ou cursos fluviais en bo estado de conservación. Estas áreas son especialmente sensibles á presenza de flora e fauna invasora. Así, 
diversos tramos fluviais dos ríos Arnoia na RB Área de Allariz, Eo e Mandeo (nas Reservas de Biosfera que levan os seus nomes) 
presentan alteracións nos seus bosques de ribeira pola presenza de especies como o xacinto de auga (Tritonia x crocosmiflora), ou 
a Robinia pseudoacacia, e nos propios cursos de auga coa presenza do fento de auga (Azolla filiculoides), o cangrexo de río 
americano (Procambarus clarkii) ou diversas especies de peixes, entre outras. Tamén as áreas acuá�cas son as que ocupan 
preferentemente o visón americano (Neovison vison), un importante depredador da fauna autóctona alí onde se instala.

Por úl�mo, a maior estabilidade dos ecosistemas forestais, a al�tude e a menor presenza humana dificulta a existencia de 
especies invasoras naquelas Reservas de Biosfera máis interiores como os Ancares Lucenses ou a Serra do Xurés, en comparación 
coas mais costeiras. No entanto, é destacable nestes territorios a presenza de extensións de arborado invasor como a mimosa 
(Acacia dealbata) ou a acacia (Acacia melanoxylon), con grande impacto sobre a vexetación autóctona.

Esta guía contén información sobre 50 especies exó�cas invasoras presentes nas Reservas de Biosfera de Galicia, con fichas 
detalladas daquelas máis representa�vas.

As especies exó�cas invasoras nas Reservas de Biosfera de Galicia
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

MIMOSA 
Acacia dealbata

Orixe: sueste de Australia, dende Nova Gales do Sur ata Victoria, e Tasmania.

Control mecánico: mediante o emprego de  tractores, a rozadura por cadea 
ou o arranque, non obstante  o uso de maquinara pesada provoca unha 
perturbación no medio, polo que é mellor restrinxir o seu uso. A pesar de 
todo este �po de control non é unha medida moi eficaz debido á gran 
capacidade de reabrollamento que presenta a mimosa pola xermolación de 
bancos de sementes.

Control químico: As medidas de control químico son moi variadas e 
dependen do tamaño da árbore. Pode ser pulverizando a base da planta en 
crecemento, cortar o tronco das árbores e aplicar herbicidas e tamén 
aplicar herbicidas ao solo nas proximidades do tronco para eliminar 
pequenas plántulas. 

Os métodos químicos só deberán empregarse cando outros métodos 
mecánicos ou �sicos non sexan efec�vos, comprobando e garan�ndo 
previamente que non afectará ao medio ambiente.

Árbore perennifolia, de cor�za lisa ou algo gretada de cor grisácea con amplas ramificacións xa dende a base. Presenta follas 
compostas, de cor verde azulada o prateada. Flores hermafroditas, pentámeras de cor amarela intensa. O  Froito é un legume 
comprimido, recto ou un pouco curvo, aplanado, de cor azulada, cunha ducia de sementes.

Distribúese por toda Galicia, con maior presenza nas zonas térmicas, a costa de Pontevedra ou os vales de Ourense. É tamén moi 
frecuente na Guarda e nos arredores de San�ago de Compostela. En Ourense atópase nas marxes do río Sil, Limia e outros vales 
fluviais. 

Aparece tanto en solos alterados polo home e espidos como en zonas de bosque. Pode crecer sobre solos pouco profundos e 
tolera un certo grao de humidade, fortes ventos e xeadas. 

Atópase en todas as Reservas de Biosfera de Galicia.

Esta especie presenta unha gran capacidade de invasión, ocupa grandes zonas desprazando a outras especies. Presenta unha gran 
capacidade alelopá�ca, dificultando a xerminación de outras especies ao emi�r diferentes �pos de sustancias. É capaz de 
xerminar moi facilmente despois de un incendio, o que favorece a súa  rápida expansión. 
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

ACACIA NEGRA 
Acacia melanoxylon

Orixe: sueste de Australia e de Tasmania.

Control mecánico: mediante tractores, a rozadura por cadea ou o arranque 
de individuos, xa que o uso de maquinara pesada provoca unha evidente 
perturbación no medio. 

Control químico: Fíxose uso do herbicida triclopir, que ao aplicarse en 
doses correctas non é prexudicial para aves, mamíferos, peixes e 
invertebrados acuá�cos. Debe aplicarse sobre árbores en crecemento 
ac�vo, procurando mollalos ben, sempre e cando a temperatura non 
supere os 25ºC.

Os métodos químicos só deberán empregarse cando outros métodos 
mecánicos ou �sicos non sexan efec�vos, comprobando e garan�ndo 
previamente que non se afectará ao medio ambiente.

Árbore de casca lisa e escura de ata 15 m de altura, con forte ramificación case dende a base, onde reventa con facilidade.  
Presenta follas de dous �pos. As novas son verdadeiras follas, bipinnadas, de cor verde, con foliolos moi tenriños, mentres que as 
follas adultas están transformadas en filodios elíp�cos ou lanceolados, máis ou menos curvos, de cor verde moi escura case 
negras, con nervios paralelos e marxe lisa. As flores son de cor crema, núas, dispostas en acios con glomérulos foliares globosos. O 
froito é aplanado, retroto, de cor pardo-avermellada, con sementes negras rodeadas dun filamento vermello.

Presente fundamentalmente na franxa litoral e vales fluviais do sur de Galicia, por onde se expandiu a par�r de cul�vos forestais e 
ornamentais. Está amplamente distribuída polas provincias de A Coruña e Pontevedra e abunda no  Parque Nacional Marí�mo 
Terrestre das Illas Atlán�cas de Galicia.

Amosa un elevado comportamento invasor en terreos forestais, especialmente trala ocorrencia de lumes. Precisa solos silíceos 
húmidos con boa drenaxe, ricos en materia orgánica.

Atópaseen todas as Reservas de Biosfera de Galicia.

Produce efectos alelopá�cos que lle permiten eliminar case toda a vexetación compe�dora (a alelopa�a de�nese en bioloxía 
como o efecto producido por un organismo no crecemento, supervivencia ou reprodución doutros organismos do seu entorno 
mediante a produción de compostos bioquímicos).
As masas de acacias negras en terreos forestais e vales fluviais presentan un elevado impacto paisaxís�co, ademais de ser 
potenciais aceleradores de lumes forestais.
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Medidas de control:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Orixe: Rexión do Cabo, en Sudáfrica. 

Control mecánico: re�rada manual con ferramentas  de cul�vo, avanzando 
de maneira progresiva cara o interior da zona invadida. É importante re�rar 
a raíz intacta e no caso das plantas que presenten estolóns ou rizomas 
procurar o punto de enraizamento para re�rar tamén a raíz. Os fragmentos 
da planta teñen capacidade de enraizamento, polo que deben ser re�rados 
na súa totalidade. O control con maquinaria pesada non é recomendable xa 
que non garante a extracción e re�rada de tódolos fragmentos da planta.

Control �sico: Pódense empregar técnicas de solarización ou recubrimento 
mediante a aplicación durante varios meses dunha cuberta de polie�leno.

Control químico: pode ser tratada con diferentes herbicidas no caso de 
grandes invasións nas que o arrincado manual supoña un custe excesivo. 
Non entanto, non debe empregarse nos medios costeiros e húmidos nos 
que habitualmente se desenvolve esta planta, e en todo caso como úl�ma 
alterna�va no caso de non funcionar os outros métodos, e tras comprobar e 
garan�r que non afectará ao medio ambiente.

Planta herbácea, anual  ou perenne que pode acadar os 40 cm de altura. Presenta talos decumbente non enraizantes, con follas 
moi dentadas de cor verde escura. As flores agrúpanse nunha inflorescencia en forma de capítulo de 3-5 cm de diámetro, e 
presentan lígulas de cor amarela e flósculos de cor negra. O froito é un aquenio moi piloso cun vilano que facilita a súa dispersión. 
Propágase por sementes. 

Presenta unha distribución exclusivamente costeira, sendo abondosa en toda Galicia dende a fronteira con Portugal ata a ría de 
Ribadeo.

É unha planta termófila propia de ambientes marí�mos, incapaz de resis�r as xeadas e que require suficiente calor e insolación 
durante o seu ciclo vexeta�vo. En Galicia desenvólvese fundamentalmente en ecosistemas dunares e sobre solos areosos e soltos 
próximos á costa.

Atópase nas Reservas de Biosfera das  e , e na do .Mariñas Coruñesas Terras do Mandeo Río Eo, Oscos e Terras de Burón

A margarida africana é recoñecida polo seu comportamento invasor en diferentes lugares do mundo. Ocupa o nicho ecolóxico de 
numerosas especies psamófitas autóctonas propias dos sistemas dunares galegos, afectando directamente a dis�ntas especies 
ameazadas por competencia polo espazo e alteración do medio.
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

FIEITO DE AUGA 
Azolla filiculoides

Orixe: parte tropical de América, dende o sur de Estados Unidos ata Uruguai e Arxen�na.

Control mecánico: Re�rada manual dende a terra ou dende embarcacións. 
Non é una técnica moi efec�va. A maior problemá�ca é a fraxilidade do 
fento. Ao ser tan fráxil pódese re�rar facilmente pero tamén pódese 
romper coa mesma facilidade e estes fragmentos que se forman poden 
crear novos individuos se non se re�ran.

Fento acuá�co, flotante cun talo de ata 15 cm moi ramificado e numerosas raíces non fixadas a ningún substrato . Está cuberto de 
pequenas follas papilosas verdes coas marxes avermelladas.

A principal zona afectada atópase no río Miño pero tamén está presente nas provincias de A Coruña, Ourense e Lugo.

Zonas de augas estancadas e quedas como poden ser pequenas lagoas e charcas, lagos, remansos de ríos ou pantanos.

Detectouse a súa presenza na zona núcleo das Reservas de Biosfera de  (Ourense) e  (Lugo), nas dúas cun Allariz Terras do Miño
grao alto de ameaza.

Afecta aos ecosistemas acuá�cos nos que se establece, xa que impide o paso da luz ao interior da auga, matando moita vexetación 
subacuá�ca. Isto tamén afecta aos animais que se alimentan desa vexetación.  Asóciase a algas ciano�ceas fixadoras de nitróxeno 
atmosférico, co que contribúe á eutrofización de auga e esta non se poderá empregar para a agricultura.
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

UÑA DE GATO ou HERBA DO COITELO 
Carpobrotus edulis / acinaciformis

Orixe: Rexión do Cabo, Sudáfrica. 

Control mecánico: o método mais recomendado é a re�rada manual das 
plantas nas zonas invadidas, repe�ndo o proceso una segunda vez para 
re�rar as raíces ou gromos que puideron desenrolarse a par�r dalgún 
nódulo, e os restos da planta que poidan quedar enterrados. 
Posteriormente reintrodúcense as especies na�vas.

Planta herbácea e suculenta, de talos moi ramificados e radicantes que acadan varios metros, tapizando grandes extensións. As 
follas son de cor verde, de sección triangular, alongadas e curvadas. As flores son grandes, de ata 10 cm de diámetro, de cores 
dende o amarelo ata o rosado ou púrpura. Froito carnoso, con numerosas sementes comprimidas, e mucilaxinosas. 

Pódese atopar en toda a zona costeira.

Precisa dun clima temperado e de exposición a pleno sol aínda que tamén pode crecer na sombra, tolera ben a seca mais non as 
xeadas. Pode crecer en solos ácidos ou alcalinos con boa drenaxe, tamén en solos salinos. As zonas areosas e de dunas nas costas 
son ideais para o seu desenvolvemento.

Atópase principalmente nas Reservas de Biosfera das , e na do Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo Río Eo, Oscos e Terras de 
Burón. 

Pode formar grandes tapices compe�ndo agresivamente coas especies autóctonas. Produce efectos de concentración e 
acumulación de sales no chan diminuíndo a dispoñibilidade de nutrintes e alterando o pH. Facilita o desenvolvemento de especies 
invasoras. Pode diminuír a diversidade de especies ao impedir o movemento de areas, modificando os procesos naturais de zonas 
dunares. 
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce: 

EIXERÓN
Conyza canadensis

Orixe: América do Norte. 

Control mecánico: A sega ou rozadura mecanizada é sinxela e barata, aínda 
que a especie presenta unha forte capacidade de reabrollamento. Debido á 
ausencia nesta especie de tubérculos ou bulbos, o arrincado manual resulta 
o sistema mais eficaz, sendo sinxelo arrincar completamente a planta ao 
tratarse dunha única raíz ver�cal e estreita e atoparse habitualmente en 
chans areosos ou soltos.

Control �sico: con esta especie tense experimentado con éxito o seu 
recubrimento con plás�co, presentando unha eficacia superior aos 
herbicidas.

Control químico: Como mala herba habitualmente presente de maneira 
habitual en terreos de cul�vo ou áreas alteradas e urbanizadas, é frecuente 
o emprego de herbicidas de contacto. Non entanto, no medio natural debe 
empregarse como úl�ma alterna�va no caso de non funcionar os outros 
métodos, e tras comprobar e garan�r que non e afectará ao medio 
ambiente.

Planta anual herbácea de ata 1,5 m. Presenta unha raíz pivotante e longa e un talo erguido e ramificado na parte superior, con 
follas simples e alternas distribuídas en toda a súa lonxitude. Capítulos florais de pequeno tamaño e moi abondosos, coas lígulas 
blanquecinas e os flósculos de tonalidades amarelentas. Estas inflorescencias agrúpanse en panículas cilíndricas e alongadas. 
Florece no verán e outono.

Distribúese por toda Galicia, con maior frecuencia na franxa costeira e no entorno de áreas urbanizadas e vías de comunicación. 

Trátase dunha especie pouco esixente e con carácter ruderal, que aparece frecuentemente como mala herba en cul�vos e terreos 
alterados. Tolera unha gran variedade de ambientes, en Galicia prospera principalmente no entorno de solares, cunetas, vías de 
comunicación e outros  medios antropizados, aínda que tamén pode atoparse en areais costeiros.

Atópase en todas as Reservas de Biosfera de Galicia.

Trátase dunha especie problemá�ca pola súa aparición nos cul�vos. No medio natural pode afectar tamén a areais costeiros, se 
ben nestes aparece habitualmente naquelas áreas máis degradadas.
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

HERBA DA PAMPA 
Cortaderia selloana

Orixe: América do sur, onde se estende dende Arxen�na ata Brasil. 

Control mecánico: Só aplicable a pequenas plántulas xa que para arrincar 
as plantas adultas é preciso maquinaria. Ademais as follas teñen bordes 
serrados, polo que os operarios deberan levar protección.

Control químico: Pódese tratar con herbicidas de contacto, mediante 
aplicación puntual directamente sobre os pés recén rozados para facilitar a 
morte do sistema radicular. 

Os métodos químicos só deberán empregarse cando outros métodos 
mecánicos ou �sicos non sexan efec�vos, comprobando e garan�ndo 
previamente que non afectará ao medio ambiente.

É unha herba perenne de ata 4 metros de altura, que posúe longas e verdes follas de ata 3 metros. A súa inflorescencia consiste en 
varias  panículas plumosas de grande tamaño, caracterís�cas desta planta. As súas sementes teñen pelos longos e finos para 
facilitar o transporte polo aire.

Expansión recente en Galicia por toda a costa, dende Tui ata Ribadeo. Atópase tamén en zonas ruderais como cunetas e bordes de 
estradas.

É abundante en solos alterados, zonas próximas a poboacións  e zonas ruderais dende onde se estende a outras zonas. É moi 
resistente a temperaturas extremas e á seca.  Tolera un gran rango de condicións ambientais aínda que prefire solos de pouco pH 
e areosos.

Aparece en todas as Reservas de Biosfera de Galicia.

Favorece a propagación de incendios e a posterior colonización. Compite con especies autóctonas dos ecosistemas que invade, 
onde modifica a dispoñibilidade dos recursos hídricos. Pode facerse dominante moi rapidamente na zona na que se establece.
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

SEMPREVIVA 
Helichrysum pe�olare

Orixe: Rexión do Cabo, Sudáfrica.

Control mecánico: o método de control manual por arranque sería o máis 
apropiado para eliminar esta planta. A gran capacidade que ten para 
reproducirse vexeta�vamente fai que sexa necesario complementar con 
outro �po de técnicas para evitar o reabrollamento .

Control químico: Pódense empregar herbicidas de contacto para a súa 
aplicación puntual e directa sobre plantas recén rozadas para facilitar a 
morte do sistema radicular. Os métodos químicos só deberán empregarse 
cando outros métodos mecánicos ou �sicos non sexan efec�vos, 
comprobando e garan�ndo previamente que non afectará ao medio 
ambiente.

Subarbusto sarmentoso, con talos leñosos erguidos ou prostrados enraizantes, cubertos de pelos brancos. Follas simples, 
perennes, grises, alternas ovadas ou redondeadas tomentosas. Flores de tons brancos dispostos en inflorescencias terminais. 
Ben adaptado ao sol e á sombra, e ás condicións de seca. 

Na actualidade é abondosa no litoral das provincias de A Coruña e Pontevedra, especialmente nas rías de Ferrol e Ares-Betanzos, 
onde ocupa grandes extensións. Na provincia de Lugo a súa presenza é máis reducida, concretamente na ría de Ribadeo.

Aparece en zonas próximas a áreas habitadas, pero chega a expandirse a zonas naturais.  

Atópase, principalmente, nas Reservas de Biosfera das  e na do Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo Río Eo, Oscos e Terras de 
Burón.

Pode pasar con facilidade de zonas alteradas a zonas naturais e seminaturais. Despois dun incendio pode colonizar e expandirse 
moi facilmente. Impide a recolonización de especies autóctonas e tamén compite con elas ao expandirse de forma impredicible. 
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

Orixe: América do Sur.

Control mecánico: re�ralas mediante recollida manual ou mecánica das 
augas é unha técnica custosa pero viable. Esta técnica implica o risco de 
favorecer a dispersión dos fragmentos da planta que sexan liberados durante 
o proceso de recollida, tendo oportunidades de reabrollar na zona.

Control �sico: pode u�lizarse o ensombrecemento con cubertas opacas, 
aínda que isto, a gran escala ten un impacto nega�vo sobre outros 
organismos do medio. 

Herbácea perenne que bota raíces na auga. Os talos poden medir ata máis de 1 metro, con ata 80 cm de parte aérea. Presenta 
flores amarelas con 5 pétalos nas axilas das follas superiores. O seu froito é unha cápsula cilíndrica con moitas sementes.

Humidais do sur de Ourense.

Atópanse en augas tranquilas dos ríos, en lagos, lagoas e augas estancadas. Prefiren solos ácidos e climas húmidos e quentes. Ten 
unha gran capacidade de adaptación.

Encóntrase na Reserva de Biosfera da .Área de Allariz

Ten unha gran capacidade colonizadora e de propagación. Produce unha gran can�dade de biomasa contribuíndo  a modificar as 
condicións fisicoquímicas da auga. Poden desprazar a outras especies de plantas acuá�cas autóctonas. Son capaces de esgotar o 
osíxeno da auga rapidamente diminuíndo a biodiversidade do seu entorno.
Tamén poden taponar ríos e canles pola inmensa can�dade de biomasa que producen, favorecendo a contaminación en 
acumulación de sólidos. Poden traer problemas de navegación ao atascarse en hélices de barcos. 

LUDWIGIA GRANDIFLORA 
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

FALSA ACACIA 
Robinia pseudoacacia

Orixe: centro e Este de Estados Unidos.

Control mecánico: non é moi eficaz, xa que reabrolla facilmente, facendo 
esta tarefa moi custosa. Unha técnica alterna�va é a aneladura de árbores. 
Consiste en realizar un corte circular na base do tronco, de xeito que se 
cortan os vasos que transportan o floema pero non o xilema, producindo co 
tempo a morte da árbore. Non obstante da base do tronco tamén pode 
reabrollar a planta.

Control químico: Empréganse herbicidas de contacto, aplicando o 
producto na base das árbores máis novas e nos tocóns de árbores recén 
apeados para provocar a morte do sistema radicular. Os métodos químicos 
só deberán empregarse cando outros métodos mecánicos ou �sicos non 
sexan efec�vos, comprobando e garan�ndo previamente que non afectará 
ao medio ambiente.

Árbore caducifolia de entre 20-25 m, con cor�za gris ou parda e agretada. Ás veces presentan espiñas. Sistema radicular longo, 
robusto e rastreiro. Follas alternas, pecioladas, con pares de folíolos redondeados, elíp�cos ou ovalados, agudos no ápice.  
Presenta  inflorescencias de entre 11-35 flores. As flores son hermafroditas, brancas ou rosadas e cunha mancha amarela. 

Presente en toda Galicia, en zonas de interior e tamén en zonas costeiras. 

Prefire o sol e chans con boa drenaxe. Presente en pradeiras secas e areosas e bordes de bosques.  Tolera ben a seca. Pode crecer 
en zonas perturbadas como bordes de camiños ou bosques vellos.

Atópase en todas as Reservas de Biosfera de Galicia.

Modifica o chan enriquecéndoo con sustancias nitroxenadas, o que favorece a presenza de oportunistas. Isto é pola simbiose coas 
bacterias do xénero Rhizobium nas súas raíces, o que lle permite fixar nitróxeno atmosférico. Despraza ás especies autóctonas ao 
compe�r con elas polos recursos.
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

GRAMA AMERICANA ou GRAMA GALEGA 
Stenotaphrum secundatum

Orixe: América subtropical e tropical. Tamén se amplía a súa orixe a África occidental e Oceanía. 

Control mecánico: non é moi eficaz. Debido á  estrutura da planta o 
arranque manual é dificil. Ademais débense re�rar todos os rizomas e 
estolóns para evitar a reaparición. É preciso o emprego de aparellos 
específicos de labranza, como anciños, para conseguir re�rar tódalas partes 
da planta.  Este traballo é moi custoso en poboacións grandes.

Control químico: Cando son comunidades de gran tamaño pódense aplicar 
tratamentos herbicidas para gramíneas, tomando as medidas precisas para 
evitar danos as especies na�vas. En comunidades pequenas realízanse 
aplicación puntuais e dirixidas para cada un dos grupos. Os métodos 
químicos só deberán empregarse cando outros métodos mecánicos ou 
�sicos non sexan efec�vos, comprobando e garan�ndo previamente que 
non afectará ao medio ambiente.

Especie herbácea, perenne, con talos rastreiros comprimidos, erectos e non ramificados de cor verde amarelado. Follas ríxidas de 
ata 10cm. Ten inflorescencias en espiga ríxida en cada espiguiña atópanse  dúas flores.

Distribúese por toda a costa de Galicia, aínda que é común atopala en areais de Ferrol, Fisterra e , incluso, nas illas Cíes.

En areais costeiros, dunas e outros hábitats da costa. É unha especie termófila, que resiste ben a seca e a salinidade, pero tamén ás 
enfermidades e pragas.

Atópase principalmente nas Reservas de Biosfera das , e na do Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo Río Eo, Oscos e Terras de 
Burón. 

Ten una gran capacidade colonizadora e pode formar rapidamente un tapiz cando encontra condición favorables para o seu 
crecemento, excluíndo ás especies. Poden invadir ambientes urbanos e construcións humanas como vías de tren. É moi dificil de 
eliminar xa que pode reabrollar dun fragmento de estolón ou rizoma.
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

XACINTO DE AUGA 
Tritonia × crocosmiiflora

Orixe: ar�ficial. Foi ob�da a par�r da hibridación de dúas especies na�vas de Sudáfrica.

Control mecánico: É necesario escaravellar no solo ata sacar a raíz e os 
tubérculos de cada  individuo, traballo mas sinxelo se a terra está mollada. É 
importante realizar segas repe�das da planta nada máis reabrollar para 
eliminar defini�vamente a planta da zona.

Herbácea e perenne, con rizoma e uns bulbos subterráneos. Os talos presentan varias ramificacións, e posúe follas planas 
ensiformes de ata 90 cm. As flores son alaranxadas e zigomorfas con 6 lóbulos. Ten froito con sementes, mais normalmente estas 
non son viables e reprodúcese por fragmentación e dispersión dos bulbos subterráneos. 

Aparece en toda a zona costeira galega, sendo máis abundante nas Rías Baixas. Nas zonas de interior atópase en vales fluviais.

Precisa solos frescos ou alterados e ricos en nitróxeno, tolera inundacións temporais que poden favorecer a súa expansión por 
diseminación dos talos subterráneos. Pode atoparse próximo a zonas habitadas e en ambientes sombríos como bosques de 
ribeira.

Atópase en todas as Reservas de Biosfera de Galicia.

A gran capacidade de expansión desta especie fai que invada medios naturais como os ameneirais, onde pode formar horizontes 
monoespecíficos limitando outras especies autóctonas. Ten predilección por ambientes de auga doce como ribeiras de ríos, lagos 
e lagoas. Tamén altera o hábitat ao cambiar a dispoñibilidade de alimento para os herbívoros. 
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NO  LUGARSEU
Campaña de prevención e control 
das especies exó�cas invasoras nas 
Reservas de Biosfera de Galicia

FAUNA INVASORA 

Nas Reservas de Biosfera de Galicia
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce: incluída na lista das 100 peores especies invasoras a nivel mundial da IUCN

PERCA AMERICANA 
Micropterus salmoide

Orixe: leste e sur dos Estados Unidos e norte de México.

- Campañas de sensibilización e educación a pescadores sobre os impactos 
da perca sobre a fauna autóctona e endémica. 

- Reforzamento do grao de control e vixilancia desta especie para evitar 
novas liberacións intencionadas, así como translocacións a novas áreas de 
distribución. 

- Vixiar a limpeza de material de pesca, por  parte dos pescadores, para 
evitar as posibles  translocacións de ovos.

- Prohibición da súa pesca recrea�va.

Peixe de entre 20 e 60 cm de longo e corpo comprimido lateralmente. Cor verde oliva no dorso e branco no ventre, cunha liña 
lateral negra que vai dende o opérculo ata a aleta caudal. A aleta dorsal está dividida en dúas partes: una parte anterior de radios 
espiñentos e outra posterior de radios brandos. Ten unha boca grande moi caracterís�ca caracterís�ca.

Atópase no encoros de Abegondo- Cecebre en Abegondo, no encoro de San Xoán en Gui�riz e en diversos encoros da cunca dos 
ríos Miño e Sil.

Habita en  augas estancadas ou de corrente débil como son os encoros ou os lagos, con fondos brandos e abundante vexetación 
subacuá�ca, con temperaturas de auga de entre 5 e 37 graos. 

Atópase nas Reservas de Biosfera das  e na das  (Lugo).Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo Terras do Miño

É una especie moi voraz con alta depredación de especies autóctonas como crustáceos e peixes pero tamén de outros 
vertebrados. Por exemplo, aliméntase de ovos de troita diminuíndo as poboacións desta especie coa que compite polo territorio. 
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

VISÓN AMERICANO 
Neovison vison

Orixe: Norteamérica e as rexións limítrofes á tundra (Canadá e Estados Unidos).

Control mecánico: O trampeo é a mellor maneira para erradicalo. 
U�lízanse: 

- Trampas de malla metálica: teñen un balancín no interior o cal provoca o 
peche cando o animal entra na trampa. Non é un mecanismo moi preciso xa 
que outras especies de animais poden caer na trampa.

- Trampa flotante: non hay contacto entre a trampa e a beira garan�ndo a 
selec�vidade para que outras especies non poidan acceder a ela.   
   
Nos dous casos colócanse trampas cun cebo no interior dende a cabeceira 
ata a desembocadura do río

Control biolóxico: Este control faise a través da recuperación de especies 
naturais, como Lutra lutra (Lontra), para impedir a expansión das especies 
invasoras.

Mamífero carnívoro moi agresivo malia o seu pequeno tamaño. De pelaxe marrón escura cunha dis�n�va mancha branca no seu 
labio inferior e unha raia máis escura no dorso , cabeza ancha, orellas e patas cortas. Ten unha dieta moi variada que vai dende 
presas acuá�cas e semiacuá�cas a terrestres.

Esténdese por toda a rede fluvial de Galicia, pero  existen dúas grandes poboacións: unha no sueste de Pontevedra e outra na 
cunca do río Mero en A Coruña. 

Habitan nas ribeiras de lagos e ríos, nas zonas costeiras e marismas, e tamén en pantanos . Pódense atopar preto de construcións 
humanas como os encoros.

Atópase en todas as Reservas de Biosfera de Galicia.

Ao ser unha especie depredadora oportunista afecta á fauna autóctona, sendo un forte compe�dor e orixinando o 
desprazamento doutras especies do seu hábitat. Ademais é un dos portadores da “enfermidade Aleu�ana” posiblemente 
transmisible a outros pequenos carnívoros. 
Na actualidade é o principal causante da desaparición do visón europeo en toda Europa e da depredación de moitas especies 
protexidas.   
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

CANGREXO AMERICANO 
Procambarus clarkii

Orixe: norte de México e centro e sur de Estados Unidos.

- Evitar a introdución deste cangrexo e fomentar as actuacións contra as 
poboacións existentes. 

- U�lizar a pesca manual ou a pesca eléctrica e o trampeo, involucrando 
tamén a pescadores locais. 

- Drenaxe de zonas húmidas, desvío de cursos de auga e a construción de 
barreiras (�sicas ou eléctricas). 

- Estudos para a determinación da distribución e situación das poboacións. 

É un crustáceo decápodo de auga doce cunha lonxitude corporal de ata 15 cm. Os adultos son de un vermello escuro ou pardo. 
Está cuberto de espiñas na cuncha. Os machos teñen grandes pinzas que u�lizan para agarrar ás femias durante a copulación.

Atópase nunha grande diversidade de ríos, encoros e humidais ao longo de toda Galicia.

Tolera un amplo rango de condiciones ambientais, nas que se inclúe augas salgadas. Tamén pode tolerar moderadamente a seca. 
Vive en augas pouco profundas de ríos, lagos, lagoas... 

Atópase en todas as Reservas de Biosfera de Galicia.  

Cambios nas comunidades de plantas e animais autóctonos, debido a súa capacidade de colonizar novos territorios e 
establecerse como especie importante no ecosistema. Compite con outros crustáceos de río, altera a calidade das augas nas que 
habita, altera os sedimentos acumulando metais pesados... Tamén ten impacto na economía diminuíndo a poboación de 
caranguexos de río autóctonos ou pola súa ac�vidade escavadora, afectando a encoros ou arrozais .
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

MAPACHE 
Procyon lotor

Orixe: América, está presente dende o sur de Canada ata Panamá.

A máis empregada é o trampeo. Mediante o trampeo captúranse 
exemplares de mapaches para logo re�ralos de medio natural. Tamén son 
ú�les as campañas de sensibilización para evitar a solta na natureza de 
exemplares.

É un carnívoro de mediano tamaño, entre 62 cm. e 1 m., con cabeza corta e ancha, corpo redondeado e patas curtas. Posúe orellas 
en punta, fociño longo e cola peluda. A pelaxe é longa, densa e de cor gris, negro ou pardo. Os trazos dis�n�vos do mapache son a 
cola con 5-7 bandas escuras e a máscara facial negra a modo de anteface. Adoita pesar entre 4 e 12 kg. É de hábitos nocturnos.

O foco da invasión podería ser o núcleo zoolóxico de Marcelle (Lugo), de onde os mapaches escaparon tras unha forte tormenta. 
Rexistrouse a presenza de mapaches na ribeira do río Miño. Es�mase que actualmente a densidade de individuos é baixa, mais a 
poboación de mapaches non se considera erradicada. 

Teñen preferencia por bosques preto da ribeira de ríos e lagos. Tamén pódense atopar preto de urbanizacións pequenas e 
grandes. Pódese adaptar a climas fríos e quentes sen problema, polo que o seu rango de hábitats é moi grande.

Aparece nas zonas núcleo e tampón da Reserva de Biosfer  (Lugo), onde o seu grao de ameaza é alto.a de Terras do Miño

Depreda paxaros e anfibios, facendo descender a poboación de especies autóctonas destes animais. Pode transmi�r 
enfermidades ao home, sendo un perigo para a saúde publica no caso de aumentar moito a poboación de mapaches preto de 
urbanizacións. Compiten con raposos e teixugos autóctonos polo territorio.
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce: incluída na lista das 100 peores especies invasoras a nivel mundial da IUCN

SAPOCONCHO AMERICANO 
Trachemys scripta

Orixe: Norteamérica, concretamente do leste  Estados Unidos e o nordés de México.

A mellor medida de control polo momento é a prevención para evitar a solta 
de esta especie en espazos naturais, xa que o sapoconcho americano é una 
especie introducida como mascota e a súa inserción no medio natural 
débese á solta.

Control mecánico: Empréganse trampas flotantes con cebos para a súa 
captura. Tamén é eficaz a re�rada dos ovos despois dunha posta, pero este 
método require de moito tempo e dedicación, xa que débese controlar o 
comportamento das femias para localizar o lugar e momento da posta.

Tartaruga mediana, de 20-60 cm, de cuncha verde oliva e marrón con algunhas raias. Posúe unhas dis�n�vas manchas alongadas 
amarelas ou alaranxadas aos dous lados do pescozo. A parte inferior da cuncha é de cor amarela e pode ter manchas negras. 

En Galicia está confirmada a reproducción de T. s. elegans no Baixo Miño (Pontevedra) dende a segunda metade da década dos 
noventa. Observóuse en diversos �pos de medios acuá�cos na provincia de Pontevedra, nos embalses de Sabón e Meicende (A 
Coruña) e nos ríos Cabe (Lugo) e Arnoia (Ourense). 

En ribeiras de augas doces como ríos, encoros ou lagoas, con pouca profundidade e abundante vexetación. Prefire augas 
permanentes, xa que en charcas temporais terá que emigrar na procura dun novo emprazamento cando a auga seque.

Atópase na zona núcleo das Reservas de Biosfera de ,  e do Terras do Miño Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo Río Eo, Oscos e 
Terras de Burón.(grao de ameaza medio)

Diminúe a poboación de especies vexetais autóctonas pola alimentación das crías . Compite coas tartarugas autóctonas como a 
tartaruga europea (Emys orbicularis), xa que é mais grande e produce unha maior can�dade de ovos por posta. Depreda moitos 
invertebrados cando chega a idades adultas e contribúe á expansión de enfermidades e parásitos.
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Medidas de control:

Descrición:

Distribución en Galicia:

Hábitat:

Reservas de biosfera:

Danos que produce:

AVESPA ASIÁTICA 
Vespa velu�na

Orixe: sueste de Asia, dos países de China, Taiwan, India...

O control desta avespa é moi variado:

-Emprego de trampas para avespas preto de posibles niños.

-Detección e eliminación de niños, e seguimento para impedir a 
construción de novos niños.

-Captura selec�va de raíñas para evitar a aparición de novos niños.

Os organismos gobernamentais  a nivel nacional e autonómico fixeron 
plans e estratexias para o control de avespas asiá�cas e para a divulgación 
de prác�cas de trampeo para contar coa colaboración cidadá.

Avespa de tamaño grande, ata 3 cm as obreiras e 4 as raíñas. Ten un tórax marrón negruzco e no abdome ten bandas marrón 
escuro e negras cunha banda final amarela e a punta negra. As patas son marróns cos úl�mos segmentos amarelos. As súas ás son 
de aspecto afumado.

Os primeiros avistamento �veron lugar na Mariña lucense (Burela, Cervo e Viveiro) e Culleredo, sendo detectada posteriormente 
nas Rías Baixas (Vigo e Baiona). Na actualidade distribúese por toda Galicia, fundamentalmente na franxa costeira.

Propia de bosques tropicais, prefire ambientes húmidos. Constrúen os niños nas partes altas de árbores preferentemente en 
zonas abertas e non no interior dos bosques.

Atópase en todas as Reservas de Biosfera de Galicia.

Afecta directamente ás poboacións de abellas xa que esta avespa alimentase delas, o que afecta tamén á produción de mel para o 
home. Neste sen�do tamén afecta á produción de froitas, xa que a expansión das colonias require un maior aporte de azucre e 
coincide coa época de maduración de moitas froitas. Esta avespa depreda moitos insectos autóctonos e despraza a outras 
especies de avespas autóctonas. No home a súas picaduras poden ser moi dolorosas e fatais nos nenos.
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NO  LUGARSEU
Campaña de prevención e control 
das especies exó�cas invasoras nas 
Reservas de Biosfera de Galicia

OUTRAS ESPECIES
INVASORAS 

Nas Reservas de Biosfera de Galicia
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NOME ESPECIE Nome común Orixe Hábitat ALL
ARIZ

ANCARES

M
IÑ

O

XURÉS
EO

M
CTM

Catálogo**

INVERTEBRADOS

PEIXES

AVES

FLORA

Crassostrea gigas Ostra xaponesa Asia Intermareal NON

Elminius modestus - Oceanía Intermareal e áreas degradadas NON

Carassius  auratus Carpa vermella Asia Lagos e ríos NON

Cyprinus carpio* Carpa europea Eurasia Lagos e ríos NON

Oncorhynchus mykiss* Troita do arco da vella Norteamérica Lagos e ríos SI

Gambusia holbrooki* Gambusia Estados Unidos Lagos e ríos SI

Yucca gloriosa Daga española Centroamérica Dunas costeiras NON

Zantedeschia  aethiopica Cala Sudáfrica Bosques e ribeiras de auga doce NON

Vinca difformis Herba doncela Europa Bosques e matogueiras NON

Tropaeolum majus Capuchina Sudamérica Matogueiras e áreas degradadas NON

Tradescan�a fluminensis Orella de gato Sudamérica Bosques e ribeiras de auga doce SI

Spar�na patens Espar�na Estados Unidos Dunas costeiras e marismas SI

Senecio mikanioides Trepadeira africana Sudáfrica Bosques NON

Phytolacca  americana Tintoreira Norteamérica Humedais, ribeiras de auga doce e 
seminaturais

NON

Phyllostachys spp. Bambú Asia Áreas humanizadas e degradadas, 
bosques e ribeiras

NON

Paspalum dilatatum - Sudamérica Dunas costeiras e marismas NON

Oxalis la�olia - México Áreas humanizadas e degradadas NON

Oenothera  glazioviana Herba do asno Norteamérica Áreas humanizadas e degradadas NON

Ipomoea indica Campaíña América Áreas humanizadas e degradadas SI

Hydrangea  sp. Hortensia Asia e América Bosques,  matogueiras e áreas 
degradadas NON

Hakea sericea - Australia Bosques e matogueiras NON

Cotula coronopifolia Santalina de auga Sudáfrica Marismas e ribeiras de auga salgada Si

Buddleja  davidii Lilar China Áreas humanizadas e degradadas SI

Bidens frondosa Cáñamo de auga americano Norteamérica Ribeiras de auga doce NON

Bidens aurea Té de horta Norteamérica Áreas humanizadas e degradadas NON

Aster squamatus Matacavero América Marismas e áreas humanizadas e 
degradadas NON

Arundo donax* Cana Asia Humedais e ribeiras de auga doce e 
salgada NON

Amaranthus hybridus Amaranto Norteamérica Áreas humanizadas e degradadas NON

Agave americana Pita México Dunas Costeiras SI

Cygnus olor Cisne común Eurasia Lagos, marismas e ríos NON

Estrilda astrild Bico de coral África Pradeiras SI

* Incluída na lista das 100 peores especies invasoras a nivel mundial da IUCN

** incluída no Catálogo Español de Especies Exó�cas Invasoras (R.D. 630/2013)

OUTRAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Sporobolus indicus Esparto negro América Dunas costeiras, prados, bosques, 
áreas degradadas

SI
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