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Què és?
És un projecte de 
conservació de la natura 
que rep finançament 
del Programa LIFE de la 
Unió Europea i que es 
desenvolupa a l’àrea litoral 
del nord-est de Catalunya, 
concretament a la Costa 
Brava i al Parc Natural de 
Cap de Creus.

Il·lustracions de Pau O. C.

Vespa paperera 
(Polistes dominula) 

És una vespa que pol·linitza molts endemismes 
de Cap de Creus. Segueix-la i descobreix què 
passa quan troba plantes invasores.
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Traductions
Translations

Quins objectius té?
L’objectiu principal del projecte LIFE medCLIFFS és 
millorar la gestió actual de les espècies de plantes 
exòtiques invasores que perjudiquen greument 
la conservació de la biodiversitat de plantes dels 
penya-segats mediterranis. En aquests hàbitats hi 
viuen algunes espècies vegetals endèmiques, és a 
dir, que només creixen en un indret determinat, com 
la sèseli de Cap de Creus (Seseli farrenyi), que es 
troba al Parc Natural de Cap de Creus.

Per aconseguir aquest objectiu, de l’octubre del 
2021 al setembre del 2026, es duran a terme un 
total de 16 accions emmarcades en les àrees de 
treball següents:

1. Prevenció de la introducció de noves plantes 
invasores o potencialment invasores.

2. Implementació de dues xarxes participatives 
per detectar de forma primerenca la presència 
de plantes invasores i fer-ne el seguiment en 
zones prioritàries.

3. Millora de la capacitat de resposta davant 
l’evolució de la distribució de les plantes 
invasores detectades.

4. Control, contenció i erradicació de les plantes 
invasores més problemàtiques a Cap de Creus.

El projecte LIFE medCLIFFS
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Gestió de plantes 
invasores als penya-
segats mediterranis 
de la Costa Brava
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Un dels hàbitats més afectats per 
les espècies de plantes exòtiques 
invasores a la conca mediterrània 
són els penya-segats mediterranis 
amb ensopegueres (Limonium sp.) 
endèmiques. Aquest hàbitat està 
format per penya-segats litorals i 
costes rocalloses influïdes, poc o 
molt, per l’acció de l’aigua marina. 

L’hàbitat dels penya-segats mediterranis consta d’una zona 
supralitoral, on es poden observar petites basses excavades 
a les roques i plenes d’aigua marina (cocons), poblades 
per plàncton, líquens, petits cargols i crustacis. A mesura 
que ens allunyem de l’aigua, ens trobem amb una zona 
terrestre, on creixen diverses plantes amb flor. En general, 
el recobriment vegetal és pobre, format majoritàriament per 
poblacions de petites mates de fulles i tiges més o menys 
carnoses, sovint amb glàndules excretores de sal. Les 
espècies vegetals que s’hi solen trobar són el fonoll marí, i a 
les zones on es pot acumular més quantitat de sòl salí, les 
ensopegueres i el plantatge marí.

Gràcies a les característiques geològiques i a la riquesa 
vegetal pròpies dels penya-segats litorals de la Costa 
Brava i el Parc Natural de Cap de Creus, en aquests 
indrets hi viuen nombroses espècies escasses i singulars, 
algunes endèmiques. Les espècies vegetals endèmiques 
més característiques que es pretenen afavorir a través 
del projecte LIFE medCLIFFS són les ensopegueres 
(Limonium geronense i Limonium tremolsii) i la sèseli de 
Cap de Creus o de Farreny (Seseli farrenyi). La sèseli de 
Cap de Creus, autèntica joia botànica del Parc per la seva 
exclusivitat mundial, es considera una de les espècies 
vegetals més amenaçades de Catalunya.

Aquesta vespa utilitza les argiles 
per construir els seus nius, per 
això des del Parc Natural de Cap 
de Creus es protegeixen les zones 
amb aquests materials.

Ensopeguera o limònium 
(Limonium geronense)

És una planta endèmica del litoral 
gironí, des de Cap de Creus fins 
a Portbou, i es troba amenaçada 
principalment per l’activitat 
urbanística i la sobrefreqüentació de 
les zones on habita. Està catalogada 
com una espècie amenaçada i, per 
tant, protegida. És una herba que 
pot créixer fins als 15 cm d’alçària, 
perenne, amb fulles simples, 
vermelloses, i amb una forma 
allargada que recorda una espàtula. 
La seva època de floració comprèn 
els mesos de juliol a setembre, i fa 
espigues amb un nombre d’entre 
dues i quatre flors de color entre 
violeta i vermell. Els fruits es poden 
trobar entre els mesos d’agost 
i octubre. Malgrat que aquests 
limòniums són pol·linitzats per 
insectes, també poden produir llavors 
de manera asexual, sense necessitat 
de ser pol·linitzats. Un cop formades 
les llavors, cauen penya-segat avall 
i permeten el creixement d’altres 
limòniums.

Ensopeguera 
(Limonium tremolsii)

Es tracta d’un planta herbàcia 
perenne, de fulles simples, que no 
sol superar els 40 cm d’alçària. Té 
forma de petit coixí, amb fulles 
petites i amb el marge replegat cap a 
la part de sota, i amb una punxa a la 
punta que mira cap avall. Les fulles 
surten en forma de roseta a l’extrem 
de cada branca. Durant l’època de 
floració, entre juny i agost, aquesta 
planta fa unes petites flors de 7 a 8 
mm de color violeta vermellós, que 
s’agrupen formant inflorescències. 
A diferència d’altres plantes del 
gènere Limonium, aquests conjunts 
de flors són curts i dispersos en el 
Limonium tremolsii, i es poden trobar 
sobre roquissars litorals, formant 
petites poblacions a les zones del 
Parc Natural de Cap de Creus i el 
Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter.

Sèseli de Cap de Creus  
o de Farreny (Seseli farrenyi)

És una herba perenne de 6 a 30 
cm d’alçària, molt ramificada des 
de la base. Generalment floreix 
entre juliol i setembre, encara 
que hi ha anys que el període de 
floració es pot estendre des de 
febrer fins a novembre. Produeix un 
conjunt de flors petites i de color 
blanc amb forma de paraigua que 
s’anomena umbel·la. En episodis 
forts de tramuntana, s’asseca i els 
fruits es dispersen més ràpidament. 
La sèseli de Cap de Creus és 
una espècie catalogada en perill 
d’extinció. Només se’n coneixen tres 
poblacions, molt properes entre elles 
i localitzades a la zona nord de Cap 
de Creus, que sumen poc més de 
vuit-cents individus en total.

Els penya-segats i els 
endemismes de Cap de Creus
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Les flors cridaneres de les plantes exòtiques 
invasores, com la de l’ungla de gat, atrauen 
la vespa més que no pas les petites flors de 
les ensopegueres i de la sèseli de Cap de 
Creus. Això provoca que hi hagi menys llavors 
d’endemismes i que cada cop hi hagi menys 
plantes, posant en perill la seva supervivència.

Ungla de gat 
(Carpobrotus edulis)

 Característiques

El nom comú ungla de gat prové de la forma que tenen 
les fulles, que recorden les ungles d’aquest animal. És 
una planta amb fulles perennes, carnoses, de secció 
triangular, i oposades entre elles. Fa flors grans de fins 
a 10 cm de diàmetre, amb una coloració entre rosada 
i lila, i els fruits són carnosos a l’interior i comestibles. 
Floreix de finals de primavera a finals d’estiu. Aquesta 
planta es pot reproduir de manera sexual, per la 
pol·linització per part d’insectes i generació de fruits, o 
de manera asexual, estenent les branques pel substrat 
com si fos una catifa i, per mitjà d’estolons, generant 
nous individus. Pel fet de ser una planta que creix 
horitzontalment, no sol superar els 20 cm d’alçària.

 Distribució

És una planta d’origen sud-africà que es pot trobar 
a la Costa Brava formant grans catifes al costat de 
zones urbanitzades, on ha saltat les tanques i ha pogut 
colonitzar els ecosistemes naturals. Pot créixer en 
platges i dunes de sòls sorrencs, i també en costes 
rocalloses, pinedes i garrigues.

Problemàtica

El factor principal de propagació d’aquesta planta 
és l’ésser humà. Aquesta espècie s’ha plantat 
intencionadament en jardineria i per a la contenció 
de talussos, ja que és capaç d’estendre’s ràpidament 
i cobrir tot el substrat i té la capacitat de generar 
nous individus per esqueixos o trossos de planta que 
generen noves arrels. A més, és molt fàcil de mantenir 
pel fet que és poc exigent amb les característiques 
del substrat. Les flors, grans i d’aspecte cridaner, fan 

que l’ungla de gat sigui molt apreciada popularment 
pel seu valor estètic i no es percebi com a perill per 
als hàbitats naturals. No obstant això, gràcies a la 
seva gran capacitat de propagació, aquesta planta 
és capaç de cobrir el terra amb una densa mata 
que impedeix el desenvolupament d’altres espècies 
vegetals. A més, les flors cridaneres atreuen més els 
insectes pol·linitzadors i eviten que aquests puguin 
fecundar les espècies natives.



LIFE medCLIFFS - Towards an integrative management of Invasive Alien Plant Species in 
Mediterranean sea cliffs of European interest (LIFE20 NAT/ES/001223) és un projecte de 
conservació de la natura que rep finançament del Programa LIFE de la Unió Europea.

Els continguts d’aquesta publicació són responsabilitat única dels socis que 
implementen el projecte LIFE medCLIFFS i no necessàriament reflecteixen l’opinió 
de la Unió Europea.

Figuera de moro 
(Opuntia maxima)

 Característiques

La figuera de moro és un arbust amb unes tiges carnoses 
i en forma de pala, recobertes d’espines. Aquesta planta 
es pot reproduir de manera asexual, ja que els fragments 
que se separen de la planta mare tenen la capacitat 
d’arrelar, germinar i formar un nou individu. No obstant 
això, aquestes plantes també poden reproduir-se per 
llavor un cop han estat pol·linitzades per insectes. Les 
llavors són dispersades per animals com sargantanes i 
poden romandre en estat de letargia i conservar la seva 
capacitat de germinar fins que es donen les condicions 
adequades, amb temperatures d’uns 21 °C. Les plàntules 
solen desenvolupar-se ràpidament durant els mesos 
d’estiu, amb altes taxes de viabilitat gràcies a la seva 
resistència a la sequera, fet que assegura l‘èxit de 
l’espècie a les zones envaïdes.

 Distribució

Originària d’hàbitats semiàrids de l’Amèrica Central, 
va arribar a Europa a mitjans del segle xvi portada 
pels conqueridors espanyols. Va ser introduïda 
de manera intencionada per al cultiu agrícola, ja 
que s’utilitzava com a aliment de les cotxinilles, 
productores del pigment carmí.

També se’n cultivaven per aprofitar els fruits per a 
consum humà. Posteriorment, s’ha utilitzat també com 
a planta ornamental i per formar tanques vegetals 
protectores en zones àrides. A la Costa Brava està 
molt estesa en zones amb una intensa activitat 
humana: al costat d’urbanitzacions, a sota de línies 
elèctriques, etc. així com en zones desbrossades, on 
aquestes plantes s’han tallat a trossos a partir dels 
quals han pogut créixer nous individus.

Problemàtica

El ràpid desenvolupament i la resistència a la 
sequera que mostren les figueres de moro els 
confereixen avantatges a l’hora de competir amb 
la vegetació autòctona. A més, aquestes plantes 
invasores poden afectar l’hàbitat de les zones 
envaïdes, modificant la disponibilitat de recursos 
com la llum, l’aigua i els nutrients o minerals, entre 
d’altres. D’aquesta manera, la presència de figueres 
de moro altera l’estructura i l’abundància de les 

espècies autòctones i endèmiques, que queden 
desplaçades i no poden regenerar-se. Les espines 
d’aquestes plantes també suposen un perill, perquè 
poden provocar danys a la fauna, així com a aquells 
animals que ingereixen tiges joves.

En camins de rutes pedestres on està molt estesa, 
suposa una dificultat per al pas de persones i fins i 
tot pot arribar a ocasionar danys. 
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www.lifemedcliffs.org

Tan boniques com perilloses
L’ungla de gat, la figuera de moro i la gazània són les 
plantes invasores més problemàtiques a Cap de Creus, 
però hi ha una trentena més d’espècies de flora exòtica 
que poden tenir un impacte negatiu en els penya-segats. 

Fes-te voluntari/a

La merla blava és un dels depredadors 
que té la vespa en la xarxa tròfica.

Gazània 
(Gazania rigens)

 Característiques

Es tracta d’una herba de port baix que creix en sòls sorrencs, 
arran de terra, i arriba a uns 20-50 cm d’alçària. Les flors 
poden tenir diferents colors (generalment colors brillants, 
ataronjats o grocs), o diferents patrons de coloració segons 
la varietat. Aquestes flors s’obren durant els dies assolellats, 
mentre que es mantenen dorments durant les nits i els dies 
ennuvolats. Són plantes resistents a la sequera i a la falta 
de nutrients, de manera que poden créixer fàcilment en 
qualsevol tipus de sòl i formar una catifa espessa.

 Distribució

És una espècie de planta herbàcia procedent de Sud-àfrica i 
de Moçambic. Va ser introduïda  amb objectius ornamentals i 
per a la protecció de talussos.

Ara que coneixeu les plantes exòtiques invasores, ens ajudeu a 
controlar-les? Impliqueu-vos en el projecte LIFE medCLIFFS!

• Apunteu-vos als cursos gratuïts per aprendre a identificar les 
diferents plantes que es troben als ecosistemes costaners i 
classificar quines són autòctones i quines exòtiques. 

• Apadrineu un transsecte d’un tram de costa i feu el 
seguiment dues vegades l’any de les dades d’abundància i 
distribució de les plantes exòtiques invasores. 

• Seguiu les xarxes socials del projecte i ajudeu-nos a fer-ne 
difusió!

 @LIFEmedCLIFFS   @LIFEmedCLIFFS   @life_medcliffs
#LIFEmedCLIFFS #joconservoelshàbitats #costalliuredinvasores

“Molta gent petita, en molts llocs petits,  
fent coses petites, pot canviar el món”  
– Eduardo Galeano

Problemàtica

És una espècie nova pel que fa a la 
seva regió i encara no figura en els 
catàlegs oficials, però està demostrant 
un comportament invasor molt 
agressiu a causa d’un sistema de 
propagació molt eficaç, que amenaça 
algunes de les poblacions més 
importants de Limonium geronense, 
Limonium tremolsii i Seseli farrenyi. La 
gazània es pot reproduir fàcilment per 
esqueixos i cada flor genera centenars 
de llavors que es dispersen amb l’ajuda 
del vent, cosa que fa que s’expandeixi 
ràpidament.

La seva capacitat de cobrir 
ràpidament el substrat i les poques 
exigències d’aigua fan que competeixi 
avantatjosament amb les altres 
plantes natives, i acaba desplaçant-
les. Com en el cas de l’ungla de gat, el 
seu potencial invasor augmenta pel fet 
de ser una espècie molt apreciada pel 
valor estètic i perquè no se’n percep el 
perill que suposa per a la conservació 
dels hàbitats. 




