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1. Introdución  

O Monte da Fraga é un espazo da Universidade de A Coruña actualmente custodiado polo 

concello de A Coruña, o grupo naturalista Hábitat e a asociación para a Defensa Ecolóxica de 

Galiza (ADEGA). A custodia do territorio é un novo e crecente movemento que implica á 

sociedade e fai partícipe dun proxecto de conservación da paisaxe e do patrimonio natural e 

cultural, promovendo un uso responsábel dos recursos. Implica a participación de moitos 

actores: sociedade civil organizada, propietarios de terreos, cidadanía en xeral… é polo tanto, 

froito dun traballo conxunto de numerosas persoas que teñen un obxectivo común: a 

conservación do territorio. A custodia pode dirixirse a diferentes tipos de hábitats neste caso 

sería un espazo urbano.  

Os mecanismos que utiliza a custodia do territorio son moi variados e poden implicar tarefas de 

sensibilización, actividades de educación e voluntariado ambiental.  Neste caso unha das 

actividades que estamos a levar a cabo neste espazo é a eliminación de especies exóticas 

invasoras (EEI en diante). 

As EEI son un dos principais factores de perda de biodiversidade, a nivel global, xunto coa 

destrución do hábitat e o cambio climático. A divulgación e o coñecemento destas EEI é 

fundamental para evitar novas entradas e tamén para logo deseñar actuacións encamiñadas á 

prevención e eliminación de ditas especies. Que a sociedade en xeral valore o impacto que 

producen as EEI no medio natural tamén é un aspecto moi importante para o control da súa 

propagación. 

Que é unha planta invasora? É unha especie provinte dunha área xeográfica diferente e que se 
introduce de forma intencionada ou accidental nunha área en que se naturaliza. É capaz de 
reproducirse e propagarse aumentando a súa extensión e afectando dalgunha forma ao 
ecosistema ao que invade.  
 
O proceso das invasións biolóxicas ten tres fases principais. Na primeira, a especie é 
transportada, de forma intencionada ou non, a unha zona en que non é nativa. A segunda fase 
é a aclimatación, fase en que a especie se naturaliza aínda que non experimenta ningunha 
expansión. A terceira fase consiste na propagación e colonización de novas zonas por parte da 
invasora. A escala temporal destas fases é impredecible.  
 

 

1.1 Antecedentes: 

No ano 2010 fíxose un estudo das EEI no campus Elviña- Zapateira cuxas conclusións aparecen 

reflectidas no seguinte informe: 

https://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sociedade/medio_ambiente/restauracio

n_forestal/FLORA_INVASORA2010.pdf_2063069239.pdf 

A partir dese momento organizamos diferentes xornadas de traballo xunto ao persoal bolseiro 

da Oficina de Medio Ambiente da UDC e persoas voluntarias para traballar na eliminación das 

EEI. Unha das primeiras actividades foi a erradicación de Carpobrotus edulis   do campus de 

Elviña e logo as seguintes actuacións  foron no Monte da Fraga. Despois de sete anos de traballo 

este curso 2018/2019 decidimos facer un novo mapeado neste caso soamente do Monte da 

Fraga, por ser este o territorio custodiado. 

https://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sociedade/medio_ambiente/restauracion_forestal/FLORA_INVASORA2010.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sociedade/medio_ambiente/restauracion_forestal/FLORA_INVASORA2010.pdf_2063069239.pdf


2. Obxectivos  

O obxectivo principal é  identificar as EEI do Monte da Fraga para continuar coas labouras de 

control e  eliminación de EEI.  

Ao ser unha actividade aberta ao público e con voluntariado tamén ten como obxectivo dar a 

coñecer a problemática das EEI e aprender a identificalas. 

3. Metodoloxía 

Esta actividade foi aberta ao público e participaron o persoal bolseiro da OMA e persoas 

voluntarias ademais da equipa de educación ambiental de ADEGA. 

Fíxose unha pequena explicación sobre a problemática das EEI, foi moi breve porque xa houbo 

unha xornada previa teórica sobre este tema. 

Levamos varias guías e as fichas de EEI do Proxecto Ríos para axudarnos a identificar as plantas 

O trazado que seguimos foi o do roteiro interpretativo do Monte da Fraga, xa que os camiños 

están rozados sendo a zona máis accesíbel. Utilizamos unha aplicación do móbil para marcar a 

localización das EEI  a  aplicación é do Instituto Geográfico Nacional (IGN)  

http://www.ign.es/web/dir-aplicaciones-moviles 

Logo os datos foron volcados no google maps para ter un mapa da zona cos puntos marcados 

das plantas invasoras. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ign.es/web/dir-aplicaciones-moviles


4. Resultados 

Como resultado desta actividade obtivemos un mapa cos puntos marcados onde se atopan 

as invasoras, cada punto indica que invasora está presente. Nalgúns puntos hai máis dunha 

invasora (tamén moi habitual). Neste caso aparece o punto coas invasoras presentes. 

Pódese consultar o mapa na seguinte ligazón:  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1qprld_E5P2bGY8kdYRSnvICoxWolXXoc&ll=4

3.32638729006608%2C-8.408809900000051&z=18 

 

 

 

As EEI que identificamos no Monte da Fraga son; 

- Cortaderia selloana 

A especie con máis presenza é a Cortaderia selloana tamén é 

coñecida polos nomes de: plumeiro, herba da Pampa, carrizo 

da Pampa. No noso terreo de estudo a súa presenza é 

abundante, isto é así, porque esta especie propágase 

principalmente polo vento e facilita a invasión dos terreos. A 

cortaderia é perigosa pola súa capacidade de modificar o 

hábitat e pola posibilidade de ser unha especie pirófita que 

colabora na propagación de incendios. No Monte da Fraga 

aparece sobre todo en bordes de camiño e sobre todo 

arredor das torres de alta tensión 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1qprld_E5P2bGY8kdYRSnvICoxWolXXoc&ll=43.32638729006608%2C-8.408809900000051&z=18
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1qprld_E5P2bGY8kdYRSnvICoxWolXXoc&ll=43.32638729006608%2C-8.408809900000051&z=18


 

- Eucalyptus globulus 

O eucalipto era a árbore exótica máis extensamente plantada 

no Monte da Fraga, neste caso os bosques desta árbore non 

están orientados a unha explotación forestal senón que a súa 

aparición é casual. Durante estes anos taláronse diferentes 

áreas e con voluntariado actuouse sobre os rebrotes, 

conseguindo a erradicación do mesmo de boa parte do  

monte. 

 

- Buddleja davidii 

Tamén coñecido como o “arbusto das bolboretas” provén da China Central, das zonas altas de 

montaña. Utilízase como ornamental e esa é a causa da 

introdución. O seu hábitat é principalmente preto de zonas 

habitadas, en medios alterados como támaras ou cunetas. 

En ocasións en medios seminaturais, como pasteiros ou 

marxes de matogueiras. O control mecánico desta planta é 

unha tarefa difícil que non vai resultar efectiva. Se as 

plantas son cortadas, rebrotarán con moito máis vigor. Esta 

planta estase estendendo polo monte da Fraga, aparece en 

zonas de difícil acceso o que dificulta as labores de control 

con voluntariado. O persoal de xardinaría ten cortado estas 

plantas aumentando a súa vigorosidade. Actualmente estase a facer unha proba para 

eliminala, o método é introducir un allo no talo coa idea que a planta seque. 

 

- Oxalis sp 

Pequena planta de flores amarelas e follas semellantes ao trevo  

entre 10 e 30 cm. Proveñen de Sudáfrica. Gran capacidade de 

dispersión e colonización, aínda que case sempre asociada a 

alteracións do terreo. Causa problemas como mala herba de 

cultivos, pero a súa incidencia sobre os hábitats naturais é baixa. 

Introdución pola trasfega de material de cultivo, aínda que é 

posible que se utilice como ornamental. En comparación co 

estudo do 2010 atopamos a planta na mesma área asociada ao 

plumacho, nestes anos non se fixo ningunha actuación con esta planta debido a súa dificultade 

para a total erradicación.  

 

 

 

 

 



- Acacia melanoxylon 

Árbore provinte de Australia  rexenérase facilmente a partir de 

sementes e tamén por rebrotes tras corta ou incendio. As 

sementes son resistentes e forman un banco que pode 

permanecer no solo durante un longo período de tempo, e 

xermolar tras un incendio ou unha perturbación. Especie moi 

estendida con gran capacidade de invasión en diferentes 

lugares do mundo; ocupa amplas zonas, creando un horizonte 

monoespecífico. Ten un alto potencial alelopático que dificulta 

a xermolación doutras especies. Para erradicalas é preciso 

arrincar esta planta de raíz, aos exemplares mais grandes 

facerlle un anel arredor da cortiza para agotar a planta e secalos. No Monte da Fraga 

atopamos un grupo de acacia negra sobre a cal estamos a traballar. 

 

- Canna indica 

Planta orixinaria de Sudámerica, dispersión por sementes. 

Introdución por comercio ornamental. No monte da Fraga 

hai unha pequena mancha desta planta nunha zona de 

difícil acceso. Podería encargarse á empresa de xardinería 

erradicala dándolle indicacións de como facelo 

correctamente, habería que arrincala de raíz. (punto da 

planta indicada no mapa) 

 

- Conyza canadensis 

 

Planta anual herbácea de ata 150 cm. O talo é erguido, ramificado na parte 

superior.  Numerosas follas simples, alternas. As flores están dispostas en 

capítulos moi pequenos agrupados nunha inflorescencia terminal. Provén de 

América do Norte. Propagación por sementes. A produción de sementes é moi 

alta. No monte da fraga atópase en zonas onde a terra está remexida. É moi 

complicado erradicala. A súa introdución foi accidental. 

 

- Paspalum dilatatum 

Herbácea perenne de talos erguidos, glabros de ata 1 m de altura. 

Lugar de proveniencia: América do Sur: Brasil, Uruguai e Arxentina. 

A propagación a partir de fragmentos do rizoma é intensa, pero 

tamén é moi alta a rexeneración por semente. Introdución 

accidental. No monte da Fraga aparece na zona de pradería. Moi 

difícil de erradicar.  

 

 

 



- Arctotheca calendula 

 

A planta acada os 40 cm, as follas son lirado-pinnatisectas, 

pubescentes. A inflorescencia é un capítulo de 3-5 cm de 

diámetro con brácteas involucrais imbricadas en varias filas. As 

lígulas son de cor amarela e os flósculos negros. O froito é un 

aquenio con cuberta laúda. Lugar de proveniencia: Sudáfrica, 

rexión do Cabo. Describiuse a propagación por semente ou de 

forma vexetativa. Introducida para uso ornamental. No monte da 

Fraga tamén aparece na zona de pradería. Moi difícil de erradicar.  

 

- Petasites fragans 

 

Petasites fragans, comúnmente chamada sombrereira é unha 

planta ornamental pertencente á familia das asteráceas. Provén  

do Norte de África. Non hai bibliografía que indique os métodos 

de control desta planta. No Monte da Fraga aparece na zona de 

pradería. De momento non se fixo ningunha actuación con esta 

planta 

 

- Pittporum tobira              

Arbusto de até 6m. Follas perennes. Flores brancas reunidas. Sementes de cor 

laranxa escuro. Provén de Asia (china, xapón, Corea). Introdución como 

ornamental, de feito no Monte da Fraga aparece ao dado do invernadeiro 

formando unha sebe. De  momento semella controlada nesa zona. 

 

                                                            

 

 

- Senecio mikaioides 

Planta perenne lianoide, rubideira, con talos moi 

ramificados que se apoian na vexetación. As follas son 

palmadas, con varios lóbulos, de ata 10 cm, algo carnosas. 

Os capítulos son amarelos e sen lígulas. Lugar de 

proveniencia: África do Sur, rexión do Cabo. Os talos 

parecen enraizar con facilidade, polo que a dispersión 

vexetativa parece ser a principal. Introdución: Como 

ornamental. No Monte da Fraga aparece na zona do 

manancial, no talude. Aínda non se traballou na 

erradicación desta planta.  

 



 

Todas estas plantas foron identificadas durante a xornada de mapeo realizada o 7 de 

novembro. Este listado foi compartido co Grupo Naturalista Hábitat. Eles engadiron o 

Petasites fragans e a Arctotheca calendula identificadas no bioblitz de primavera. Nesta 

época no ano pasan desapercibidas por non atoparse en flor. 

 

5. Conclusións e propostas: 

A superficie de eucalipto diminuíu nos últimos anos debido aos traballos de corta da empresa 

de  xardinería e eliminación de rebrotes  do traballo con voluntariado.  

Boa parte da superficie do Monte da Fraga xa está cuberta de vexetación autóctona e non 

aparecen rebrotes de eucalipto. 

Esténdense a Cortaderia selloana e a Buddleja davidii polo seu elevado carácter invasor, estar 

en zonas de difícil acceso, en moitos casos resulta imposible os traballos mecánicos con 

voluntariado.  As rozas feitas do persoal de xardinería contribúe a que a planta rebrote con 

máis forza. En canto a Cortaderia selloana propoñemos eliminar os plumachos antes de que 

boten semente ou se produza a roza dos camiños en outono co obxectivo de parar a expansión 

desta planta. 

Aparece unha mancha de Acacia melanoxylon, estes exemplares de acacias si é factible de 

eliminalo por completo con voluntariado.  

Neste estudo aparecen especies novas que non aparecen no estudo do 2010 no Monte da 

Fraga. No 2010  foi de todo o campus e nesta ocasión os esforzos foron dirixidos soamente ao 

Monte da Fraga. Por outra banda, realizáronse varios bioblitz (descubertas da biodiversidade) 

e traballos de eliminación nesta área, polo que  temos maior coñecemos da vexetación desta 

zona. Entendemos que ao non ser o mesmo esforzo non podemos comparar o número de 

especies invasoras atopadas. Si podemos comparar o aumento ou diminución das especies 

presentes en ambos estudos.  

A eliminación de especies invasoras debe contemplarse a longo prazo polo que a continuidade 

nestas tarefas é fundamental para acadar resultados satisfactorios. 
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