
Si passeges per platges,  
camins de ronda o visites  
el Cap de Creus i la Costa Brava, 
tens una missió: detectar 
plantes invasores!

 
Uneix-te a la Xarxa 

d'Observadors 
 LIFE medCLIFFS



Què has de fer?

 Baixa’t l’aplicació iNaturalist i registra-t’hi.

 Uneix-te al projecte LIFE medCLIFFS - Xarxa 
d’Observadors.

 Fes fotografies de la flora exòtica que trobis  
i puja-les a l’aplicació iNaturalist.
Pots fer més d’una fotografia: de les flors, de les 
fulles, dels fruits, de l’aspecte general o fins i tot 
del lloc on l’has observat. 
Per a que les teves observacions siguin útils, 
assegura’t que tens activada la localització de 
dades al teu mòbil.

 Dona’ns pistes del que has vist.
A la casella “Què heu vist?”, indica el nom de la 
planta que has observat, si la coneixes. Si no 
saps quina planta és, simplement escriu “planta”. 
Si la planta que observes està en un jardí, marca 
la casella “Està en captivitat o és cultivada”.

 Guarda l’observació.
En uns dies validarem les dades de les  
teves observacions.



Àrea del projecte 
LIFE medCLIFFS

Quina és la teva missió?

La detecció primerenca i l’alerta ràpida són 
essencials per evitar que les plantes exòtiques 
esdevinguin un problema en els hàbitats naturals.

Els teus registres permetran determinar les 
zones de vigilància prioritària i definir la millor 
estratègia d’intervenció davant les plantes 
invasores que afecten els penya-segats litorals de 
Cap de Creus i de la Costa Brava.

Si veus alguna planta exòtica que creix a l’àrea 
del projecte, fes-ne fotografies i registra-les a la 
Xarxa d’Observadors LIFE medCLIFFS. Al darre-
ra trobaràs alguns exemples de les plantes que 
hi pots trobar.



Exemples de plantes exòtiques 
que creixen en els penya-segats 
mediterranis

Cua de rabosa 
Cenchrus setaceus

Figuera de moro 
Opuntia ficus-indica

Cua de rata 
Cenchrus longisetus

Campanetes de jardí 
Ipomoea indica

Clavellina 
Cylindropuntia pallida

Canya 
Arundo donax

Atzavara 
Agave americana

Ailant 
Ailanthus altissima

Agret 
Oxalis pes-caprae

 Plantes exòtiques potencialment invasores

 Plantes invasores catalogades  Plantes invasores no catalogades



Seneci del Cap 
Senecio inaequidens

Ungla de gat 
Carpobrotus edulis

Ungla de gat 
Carpobrotus acinaciformis

Opuntia stricta Miraguà de jardí 
Araujia sericifera

Mimosa 
Acacia dealbata

Vinya del Tíbet 
Fallopia baldschuanica

Delairea odorataChenopodium nutans

Exemples de plantes exòtiques 
que creixen en els penya-segats 
mediterranis

 Plantes exòtiques potencialment invasores

 Plantes invasores catalogades  Plantes invasores no catalogades



Senecio pterophorusSeneci enfiladís 
Senecio angulatus

Opuntia aurantiaca

Milfills 
Kalanchoe × houghtonii

Lligabosc del Japó 
Lonicera japonica

Gazània
Gazania rigens

Cabellera de la reina
Mesembryanthemum cordifolium

Cabellera de la reina 
Drosanthemum floribundum

Bambú groc 
Phyllostachys aurea

Exemples de plantes exòtiques 
que creixen en els penya-segats 
mediterranis

 Plantes exòtiques potencialment invasores

 Plantes invasores catalogades  Plantes invasores no catalogades



Violera 
Matthiola incana

Pitòspor 
Pittosporum tobira

Margalidera de botó blau 
Dimorphotheca ecklonis

Llengua de vaca 
Opuntia lindheimeri  
var. linguiformis

Kalanchoe tubifloraFlor del migdia
Disphyma crassifolium

Exemples de plantes exòtiques 
que creixen en els penya-segats 
mediterranis

 Plantes exòtiques potencialment invasores

 Plantes invasores catalogades  Plantes invasores no catalogades

Descarrega’t l’aplicació iNaturalist, fes-te mem-
bre de LIFE medCLIFFS – Xarxa d’Observadors  
i comença a fer registres!

iNaturalist

Disponible a:



Gaudir d’un litoral lliure  
de plantes invasores  
també és cosa teva.

 
Implica-t’hi!

Coneix el projecte:
www.lifemedcliffs.org

institut
botànic
Centre mixt

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 finança-
ment del Programa LIFE de la Unió Europea i treballa per millorar la gestió 
de les plantes invasores en l’hàbitat d’interès comunitari 1240 - Penya- 
segats mediterranis amb Limonium spp. endèmics. 
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Imprès en paper certificat FSC MIX provinent de fonts responsables.


