
EXTERIOR

Gestionar les 
plantes invasores és 
clau per  a conservar 
els penya-segats 
mediterranis.

Ens ajudes?

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

Implica-t’hi!

Més informació a:

www.lifemedcliffs.org 
info@lifemedcliffs.org
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LIFE medCLIFFS compta 
amb el suport de nombroses 
persones i entitats. 
Tu també en pots formar part.

Què puc fer?

Apunta’t als cursos gratuïts!

Coneix les plantes dels teus voltants i 
aprèn a distingir les que són invasores.

Participa-hi!

Ajuda’ns a saber on creixen les plantes 
invasores i a fer-ne el seguiment a les 
zones amb més risc.

Segueix-nos i fes-ne difusió!

institut
botànic
Centre mixt

www.lifemedcliffs.org 
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Què són les plantes 
invasores?

Són originàries d’altres zones del món. 

Es propaguen de manera molt eficaç.

S’adapten a un ampli ventall de condicions. 

Sovint han estat introduïdes en l’àrea 
on esdevenen invasores a causa de 
l’activitat humana.

Tenen un impacte negatiu en el medi natural.

Com afecten els 
penya-segats mediterranis?
Les plantes invasores es propaguen fàcilment 
i limiten la supervivència de la flora autòctona 
dels penya-segats.

Algunes de les espècies pròpies dels 
penya-segats mediterranis són úniques al món, 
estan amenaçades i són molt poc competitives 
davant les plantes invasores.

L’impacte negatiu sobre la flora autòctona també 
afecta insectes, ocells i altres organismes que 
viuen als penya-segats.

A més, les plantes invasores uniformitzen 
extremadament el paisatge.

LIFE medCLIFFS és un projecte 
de conservació de la natura
que treballa per millorar la gestió de les 
plantes invasores en l’hàbitat d’interès 
comunitari 1240 - Penya-segats mediterranis 
amb Limonium spp. endèmics, a través de:

Ungla de gat 
Carpobrotus spp.

Figuera de moro 
Opuntia spp.

Gazània 
Gazania rigens 

Les plantes invasores provoquen una pèrdua 
greu de biodiversitat i alteren el funcionament 
dels penya-segats mediterranis.
Els paisatges colonitzats per plantes 
invasores perden valor social, cultural i econòmic.

Prevenció
 y Llista de consens
 y Llista de vigilància
 y Llista blanca
 y Codi de conducta per a espècies 
ornamentals potencialment invasores 
i etiqueta de qualitat

 y Impuls de l’actualització del marc legal

Detecció ràpida - ciència ciutadana
 y Xarxa d’Observadors Locals per a detectar 
on creixen les plantes invasores

 y Xarxa de Voluntaris Experts per al 
seguiment de l’evolució de la flora invasora 
en àrees prioritàries

Resposta ràpida
 y Posada a punt d’un sistema d’avaluació  
del risc d’invasió

 y Mapes de risc d’invasió per a 30 espècies 
invasores i potencialment invasores de la 
Costa Brava

Erradicació
 y Nous protocols de control de plantes 
invasores adaptats als penya-segats del 
Cap de Creus

 y Estratègia coordinada per a actuacions en 
jardins privats 


