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Resum 

Una espècie invasora sempre s’associa a quelcom perjudicial i amenaçador, ja sigui per 
altres espècies, hàbitats o ecosistemes en general. És per això que en aquest treball s’ha 
estudiat l’espècie Phytolacca americana, pel que fa a la població d’Arbúcies, amb 
l’objectiu d’ajudar a eliminar-la, tot determinant-ne l’extensió i estudiant-ne el 
creixement i evolució de les seves poblacions. La hipòtesi a partir de la qual gira el 
treball és la següent: aquest arbust creixerà en hàbitats a prop de la riera o recs, ja que 
l’aigua és un factor limitant per les espècies vegetals, i per tant, en boscos de ribera és 
on hi haurà més abundància d’aquesta espècie. 

Per dur a terme aquest estudi, en primer lloc, s’han establert una sèrie de rutes que 
envolten la zona urbana i periurbana d’Arbúcies i, a partir d’aquestes, s’han localitzat 
totes les poblacions de l’espècie i introduït les coordenades de cadascuna en un mapa. 
En segon lloc, s’han estudiat i analitzat diversos paràmetres poblacionals, que inclouen 
l’altura mitjana i el creixement dels individus, i també la superfície, la densitat,  i el 
nombre d’inflorescències i d’infructescències de cada població trobada, realitzant tres 
sortides de camp distribuïdes en tres mesos. Per últim, també s’ha realitzat un estudi 
setmanal més detallat de l’evolució i creixement de les tres poblacions que es troben en 
els hàbitats i condicions ambientals més diferents. A partir de les dades recollides s’han 
elaborat mapes i gràfics de tots els paràmetres poblacionals estudiats. Mitjançant aquest 
treball s’han localitzat 47 poblacions per la zona estudiada, que ocupen un total de 1,1 
ha. Així doncs, l’espècie s’ha estès desmesuradament per la població d’Arbúcies, però 
principalment ho ha fet en zones a prop de la riera o recs i sobretot en poblaments 
d’altres espècies exòtiques. 

Paraules clau: Phytolacca americana, Arbúcies, espècie invasora, població, hàbitat, 
mapa, creixement.  



 
 

Abstract 

An invasive species is always associated with something harmful and threatening, either 
by other species, habitats or ecosystems in general. For this reason, in this project, the 
species Phytolacca Americana has been studied, in regard to Arbúcies village, and with 
the aim of helping to eliminate it, while determining its extension and studying the 
development and evolution of its population. The project revolves around the 
hypothesis which affirms “This shrub will grow in habitats near the river or its 
branches, because water is a limiting factor for vegetal species, therefore in riverside 
forests there will be more richness of this species. 

To carry out this study, in the first place, there have been established some routes which 
surrounds the urban zone of Arbúcies and there have been localized all the populations 
of the species and introduced the coordinates of each one in a map. Secondly, there have 
been studied and analyzed various population parameters, which includes the average 
height and growth of individuals and, also the area, density and number of 
inflorescences and infructescences of each population found. Finally, there has also 
been made a weekly study more detailed of the evolution and development of the three 
populations situated in the most different habitat and environmental conditions. Based 
on the obtained data some maps and graphs have been made up of all the population 
parameters studied. There have been found a total of 47 populations in the entire studied 
zone, which occupies a total of 11290 square meters. Therefore, the species has 
excessively extended in Arbúcies village, but principally in habitats near the river or its 
branches and, above all, in areas with other exotic species. 

Key words: Phytolacca americana, Arbúcies, invasive species, population, habitat, 
map, development.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“It is not the strongest of the species that survives, 
nor the most intelligent that survives. 

It is the one that is most adaptable to change” 

Charles Darwin 
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1. Presentació 

Les espècies invasores són, per definició, espècies exòtiques que colonitzen hàbitats 
diferents als seus naturals i, en fer-ho, desplacen i perjudiquen espècies autòctones. Així 
doncs, la presència d’una espècie invasora, tant si és animal com vegetal, en un 
determinat hàbitat suposa un problema i, en la majoria de casos, una amenaça per a la 
resta d’espècies. Tenint present això, quan se’m va demanar escollir un tema per 
estudiar, vaig decidir centrar-me en una espècie invasora per intentar combatre, en la 
mesura del possible, aquesta problemàtica causada per aquestes espècies exòtiques que, 
cada vegada més, esdevenen invasores. 

Tot i així, haver de fer la tria de l’espècie a estudiar no va ser fàcil, ja que em vaig 
adonar de la quantitat d’espècies invasores presents al voltant del poble d’Arbúcies i el 
Parc Natural del Montseny. Tot buscant i informant-me sobre cada una d’elles, vaig 
trobar-me amb un projecte realitzat a l’institut sobre l’espècie invasora Phytolacca 
americana, en què es va intentar erradicar algunes poblacions de certes zones del poble. 
En veure aquesta iniciativa, vaig decidir-me per aquesta espècie, amb l’objectiu de 
donar peu a nous projectes d’aquest estil. 

Així doncs, un cop escollida l’espècie que volia estudiar i tenint clar el principal 
objectiu del treball, vaig plantejar-me una sèrie de preguntes per començar a vertebrar-
lo i encaminar-lo. La pregunta que resumeix bastant la idea i objectiu principal d’aquest 
treball de recerca és la següent: Quins hàbitats són més favorables pel creixement i 
propagació d’aquesta espècie invasora que justifiquin aquesta gran extensió pel 
municipi d’Arbúcies? La principal hipòtesi que va sorgir d’aquesta pregunta va ser: 
aquest arbust creixerà en hàbitats a prop de la riera o recs, ja que l’aigua és un factor 
limitant per les espècies vegetals, i per tant, en boscos de ribera és on hi haurà més 
abundància d’aquesta espècie. Així doncs, moguda per aquesta pregunta i la 
corresponent hipòtesi, vaig endinsar-me en el treball per intentar donar una resposta 
satisfactòria i fonamentada. 

De les primeres idees que van sorgir en començar a plantejar el desenvolupament del 
treball va ser l’elaboració d’un mapa per representar l’extensió de l’espècie pel 
municipi. Tot i així, indicar i representar les zones on hi havia exemplars de l’espècie 
em va semblar una idea massa simple i vaig voler anar més enllà. És per això que vaig 
començar a pensar en tot allò que podia estudiar d’una planta i les seves poblacions, per 
tal d’analitzar a fons l’espècie en qüestió. 

Paral·lelament a la construcció i disseny del treball, des de la Càtedra de l’Aigua de 
Sant Hilari Sacalm, se’m va concedir una beca com a ajut per realitzar el treball de 
recerca, que incloïa l’assignació d’un tutor de la Universitat de Girona de l’Àrea de 
Botànica del Departament de Ciències Ambientals. Juntament amb ell, doncs, vaig 
acabar de dissenyar el treball i de determinar tots els paràmetres a estudiar de l’espècie i 
les seves poblacions. 
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La metodologia que es va elaborar finalment, doncs, inclou, a part de l’estudi de 
l’extensió de l’espècie pel municipi, l’anàlisi de diversos paràmetres poblacionals, com 
són la superfície, la densitat i el nombre d’inflorescències i d’infructescències de cada 
població trobada, com també l’altura mitjana i el creixement dels seus individus. 
L’estudi d’aquests paràmetres, però, es va dividir en dues parts que es van dur a terme 
en paral·lel. En primer lloc, realitzant tres sortides de camp distribuïdes en 3 mesos, es 
van determinar i mesurar tots els paràmetres de totes les poblacions que es van trobar a 
la primera sortida de camp. En segon lloc, es va realitzar un seguiment setmanal de les 
tres poblacions que es van trobar en els hàbitats o condicions ambientals més diferents.  

Amb totes les dades recollides en taules de dades, vaig elaborar gràfics i mapes per 
representar-hi tota la informació obtinguda de l’estudi i, en última instància, extreure’n 
unes conclusions fermes. Així doncs, tot aquest procés és el que m’ha permès estudiar 
l’espècie invasora en el poble d’Arbúcies per, d’una banda, donar a conèixer l’extensió 
d’aquesta i, de l’altra, determinar els hàbitats més òptims pel seu creixement, extensió i 
desenvolupament. 

L’espècie invasora Phytolacca americana, present en el municipi d’Arbúcies, suposa un 
problema i una amenaça per la resta de vegetació autòctona del territori, d’elevat interès 
natural. Per aquesta raó, aquest treball pretén servir d’ajuda per eliminar-ne totes les 
poblacions i acabar amb aquesta gran colonització i, és per això que en ser acabat es 
lliurarà a l’Ajuntament d’Arbúcies perquè el puguin utilitzar com a eina o ajut per 
eliminar l’espècie.  
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2. Estat de la qüestió 

2.1. Contextualització 

Aquest estudi és un treball científic, ja que es troba en l’àmbit de la biologia, 
concretament de l’ecologia o de l’àmbit mediambiental. 

Es pretén estudiar l’espècie invasora Phytolacca Americana pel que fa al poble 
d’Arbúcies. No s’ha trobat cap treball que hagi realitzat el mateix estudi que es vol dur a 
terme, tot i així, en l’àmbit de la biologia s’han realitzat moltes recerques, estudis i 
treballs de diferents espècies vegetals que poden servir d’ajuda. 

2.2. Antecedents 

Per determinar els antecedents d’aquest treball s’ha realitzat una recerca per diferents 
pàgines web per tal de trobar altres treballs i estudis que puguin servir o ajudar a 
estructurar-lo i realitzar-lo. 

En primer lloc, un estudi realitzat a la universitat Iowa State University1, de Phytolacca 
americana en concret, és una font important quant a la biologia de l’espècie, ja que en 
descriu la morfologia, els hàbitats on sol créixer, com també els depredadors i usos que 
té. Una altra font d’informació important sobre la biologia de l’espècie, i en concret dels 
usos que té la planta, és la Gran enciclopedia de las plantas medicinales2. En aquest 
llibre hi apareix informació de moltes espècies diferents, una de les quals és la 
Phytolacca americana i serà la part que s’aprofitarà per a l’apartat de fonaments teòrics. 
Per acabar de completar la informació de l’espècie necessària per realitzar el treball, 
s’ha trobat la pàgina web de la Flora Catalana3, que conté informació sobre l’extensió 
d’aquesta espècie per Catalunya. 

En segon lloc, s’ha trobat un projecte de final de carrera d’un estudiant de la UAB 
titulat Col·laboració a l’estudi de les plantes invasores del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu: cartografia de detall i recull de mesures de gestió4, on es realitza un estudi 
d’unes  quantes espècies invasores del Parc Natural de l’Alt Pirineu amb l’objectiu de 
determinar la distribució i extensió de cada una i representar-les en plànols. També, s’ha 
trobat un treball, titulat Ecología y distribución de Senecio pterophorus (Compositae) 

                                                             
1 "Pokeweed (Phytolacca americana L.) – ISU Extension Store – Iowa State University.” < 
https://store.extension.iastate.edu/Product/Pokeweed-PDF > Consulta: 15 de febrer del 2018. 
2 Serra, J. L. (1998). Fitolaca. A J. L. Serra, Gran enciclopedia de las plantas medicinales (p. 449-451). 
Madrid: Susaeta ediciones. 
3  "Phytolacca americana L. - Flora Catalana." < http://www.floracatalana.net/phytolacca-americana-l- > 
Consulta: 15 de febrer del 2018. 
4 PEREZ, Marc; Col·laboració a l’estudi de les plantes invasores del Parc Natural de l’Alt Pirineu: 
cartografia de detall i recull de mesures de gestió 
<https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/93220/PFC_MarcPerezCastells.pdf?sequence=1> 
Consulta: 12 de febrer del 2018 
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en la Península Ibérica5, el qual realitza un estudi de l’àrea de distribució i la mida de 
les poblacions i hàbitats d’una espècie invasora sud-africana (Senecio pterophorus) a 
Catalunya, concretament en diverses comarques de la província de Barcelona. L’autor 
realitza aquest estudi mitjançant l’elaboració de mapes de distribució detallats i, també, 
analitza diferents paràmetres poblacionals (mida, estructura demogràfica, trets 
morfològic dels individus...). Són dos treballs que s’ajusten bastant a la recerca que es 
vol dur a terme i dels quals se’n podran extreure alguns aspectes de la metodologia. 

Per últim, s’ha trobat un altre treball, anomenat Sectorització i cartografia del procés 
d’invasió de Periploca graeca L. en el curs baix del riu Segre6, en el qual es duu a 
terme un estudi d’una planta invasora (Periploca graeca L.), en concret de l’extensió, 
evolució i possibles eines de gestió d’aquesta espècie exòtica. El més destacable i 
aprofitable d’aquest treball és la cartografia realitzada a partir de les dades sobre 
l’extensió de l’espècie pel territori estudiat. 

2.3. Aportació 

Aquest treball no s’ha realitzat anteriorment, per tant serà una nova aportació de saber. 
Pretén ser d’utilitat per a l’ecologia del poble d’Arbúcies i suposarà un aprofundiment 
en el coneixement que es té d’aquesta espècie invasora i verinosa. 

D’una banda, aportarà nous coneixements sobre la situació de la planta al poble. En 
realitzar l’estudi es determinaran les zones on es troba l’espècie per tal de tenir-la 
localitzada i controlada. D’altra banda, pretén avaluar, també, la rapidesa de la seva 
expansió. Aquestes dades poden ser de gran utilitat tant pel Parc Natural del Montseny7 
com per a l’Ajuntament d’Arbúcies8 per si es vol iniciar un projecte per eliminar-ne 
l’existència, que resulta ser verinosa i impedeix el creixement d’altres espècies 
autòctones. Des del meu institut es va dur a terme un projecte per eliminar els individus 
d’aquesta espècie en determinades zones del poble. Així doncs, aquest treball pretén ser 
de gran utilitat per projectes d’aquest tipus que puguin ser duts a terme en un futurs. 
Així, doncs, el treball es lliurarà, un cop acabat, a l’Ajuntament d’Arbúcies.  

                                                             
5 CHAMORRO, Lourdes, CABALLERO, Berta, BLANCO-MORENO, José M., CAÑO, Lidia, 
GARCÍA-SERRANO, Hèctor, MASALLES, Ramon M. i SANS, F. Xavier; Ecología y distribución de 
Senecio pterophorus (Compositae) en la Península Ibérica 
<http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/28284/1/538423.pdf> Consulta: 12 de febrer del 2018. 
6 HIDALGO JIMÉNEZ, Marc; Sectorització i cartografia del procés d’invasió de Periploca graeca L. en 
el curs baix del riu Segre < file:///C:/Users/User/Downloads/mhidalgoj.pdf  > Consulta: 17 de febrer del 
2018. 
7 "Parc Natural del Montseny - Diputació de Girona."< http://www.ddgi.cat/web/nivell/409/s-0/parc-
natural-del-montseny >; "Inici - Montseny - Parcs diba - Diputació de Barcelona." < 
https://parcs.diba.cat/web/montseny > Consulta: 17 de febrer del 2018. 
8 "Ajuntament d'Arbúcies." < https://www.arbucies.cat/ > Consulta: 17 de febrer del 2018. 
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3. Fonaments teòrics 

3.1. Espècie invasora 

Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, una espècie invasora és aquella espècie que 
colonitza un hàbitat diferent del seu hàbitat natural i que, en fer-ho, desplaça espècies 
autòctones. 

Aquestes espècies que provenen d’un altre ecosistema, anomenades exòtiques, poden 
ser introduïdes intencionadament amb l’alliberament d’una espècie exòtica que es tenia 
com a mascota, o bé, a causa de la introducció o plantació d’una nova espècie per 
activitats com la caça, la pesca, l’horticultura, la jardineria o per usos ornamentals. 
D’altra banda, també poden introduir-se de forma accidental a través del comerç, el 
transport, els canals o de forma natural. Si aquestes espècies introduïdes tenen la 
capacitat de sobreviure, reproduir-se i colonitzar el nou ecosistema es converteixen en 
una espècie invasora. 

La presència d’una espècie invasora en un hàbitat o ecosistema suposa uns impactes i 
conseqüències nocives en la biodiversitat autòctona com la propagació de noves 
malalties, la destrucció o ocupació dels hàbitats i la depredació sobre espècies 
autòctones que pot conduir a l’extinció i pèrdua d’aquestes. A més, també pot suposar 
un problema en l’economia, agricultura, turisme i altres activitats humanes. 

Encara que la majoria d’espècies invasores són exòtiques, també hi ha espècies 
autòctones que, degut a causes naturals o humanes, augmenten la seva població de 
manera que suposa un problema ambiental i un agent de pertorbació nociu per la resta 
de biodiversitat autòctona i, per tant, esdevenen invasores. 

Davant la presència d’espècies invasores es poden dur a terme processos químics, físics 
o biològics per posar-hi fi, tot i que no és fàcil perquè sovint s’estenen molt ràpidament. 
No obstant això, s’han establert alguns paràmetres per intentar evitar la introducció de 
noves espècies. Per exemple, s’ha d’evitar la compra d’espècies exòtiques com a 
mascota i, sobretot, no s’han de deixar en llibertat, ja que són la causa principal de la 
invasió. També és necessari evitar la plantació d’espècies exòtiques com a planta 
ornamental, ja que poden proliferar i convertir-se en una espècie invasora. 

3.2. Taxonomia 

Regne: Plantae 

Classe: Dicotyledoneae 

Ordre: Caryophyllales 

Família: Phytolaccaceae 
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Phytolacca americana és una espècie arbustiva de la família de les fitolacàcies. També 
es coneix amb el nom de “raïm de moro” en català, “hierba carmín” en castellà o 
“pokeweed” en anglès, entre d’altres. És originària de l’est de Nord-Amèrica, però s’ha 
estès per les zones temperades de la resta del món i és considerada una espècie invasora. 

Com la resta d’espècies de la família de les fitolacàcies, es caracteritza per tenir fulles 
enteres, flors en raïms i fruits bacciformes9 o capsulars10. A més, les fitolacàcies són una 
família de centrospermes i, per això, són dicotiledònies11, tenen fulles simples i flors 
actinomorfes, és a dir, de simetria radial. 

3.3. Morfologia 

Aquesta espècie és un arbust, a vegades llenyós a la base, que 
mesura entre 1 i 3 m d’alçada. Té una tija suau i robusta, d’1 o 2 
cm de diàmetre amb moltes branques i de color verd o rogenc. 
L’arrel es ramifica en d’altres més petites, és de mida gran, 
carnosa, fibrosa i fràgil. La planta és verinosa i acostuma a fer 
una olor desagradable. 

 

 

3.3.1. Fulla 

Les fulles, d’uns 10 cm de llargada i 5 cm d’amplada, són 
alternes i de forma oval o lanceolada12. Solen ser grans, una 
mica ondulades, enteres13 i decurrents14. 

 

 

3.3.2. Flor 

Les flors són blanques o rosades, bastant nombroses i es 
disposen en inflorescències15 en forma de raïm oposades a 
les fulles. Són regulars amb 4 o 5 sèpals blancs o verds i 

                                                             
9 Bacciforme: Que té forma de baia. 
10 Capsular: Pertanyent a una càpsula, de la naturalesa d’una càpsula. 
11 Dicotiledònies: Classe d’angiospermes caracteritzada per l’embrió amb dos cotilèdons, és a dir, dues 
primeres fulles en l’embrió. 
12 Lanceolada: Que té forma de ferro de llança. 
13 Entera: Que té les vores llises i contínues. 
14 Decurrent: Que s’estén cap avall, adherit a l’òrgan que el suporta. 
15 Inflorescència: Sistema de ramificació especialitzat i ben individualitzat que porta un conjunt de flors. 

Imatge 1: Phytolacca 
americana. (Font: 
Wikimedia Commons) 

Imatge 2: Fulla de Phytolacca 
americana. (Font: Wikimedia 
Commons) 

Imatge 3: Fulla de Phytolacca 
americana. (Font: Wikimedia 
Commons) 
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presenten 10 estams16, separats amb 10 carpels17 i formant un 
pistil18. L’època de floració és entre agost i octubre. 

3.3.3. Fruit 

Els fruits són baies globuloses, disposades en infructescències19, d’1 
cm de diàmetre aproximadament, una mica aplanades i amb una 
petita depressió al centre. Són semblants a les mores: de color 
vermell abans de madurar i negre lilós quan són madures. Les 
llavors són grans, en forma de lent, brillants i negres. 

3.4. Hàbitat i formes de propagació 

Aquesta espècie sol créixer en llocs humits com per exemple, a les ribes dels rius, però 
també la podem trobar a les bardisses, sotaboscs i marges dels camins, en llocs 
humanitzats i alzinars ombrívols. La trobem, principalment, doncs, en sols profunds, 
humits i ombrívols. Pot resistir un cert període de sequera però no es desenvolupa 
adequadament en ambients secs. 

Com ja he comentat, és una espècie originària de l’est d’Amèrica del Nord, des 
d’Ontario, Quebec i Maine, fins a l’est de Minesota, el Sud de Texas, Mèxic i Florida. 
Va ser introduïda a Europa, el Nord d’Àfrica, Brasil, Xina, Corea, Japó, Austràlia, Nova 
Zelanda i els arxipèlags Açores i Madeira. 

Segons la pàgina web de la Flora Catalana20, a Catalunya hi ha exemplars de l’espècie 
repartits per tot el litoral i algunes comarques centrals properes al litoral. 

 

Imatge 5: Àrea de distribució de Phytolacca americana a Catalunya. (Font: Flora Catalana) 

                                                             
16 Estam: Òrgan fèrtil de les plantes amb flors que porta els sacs pol·línics. 
17 Carpel: Fulla modificada que porta els primordis seminals. 
18 Pistil: Òrgan de les flors de les angiospermes que enclou dintre seu els primordis seminals, constituït 
normalment per ovari, estil i estigma. 
19 Infructescència: Conjunt de fruits procedents d’una inflorescència. 
20 "Phytolacca americana L. - Flora Catalana." < http://www.floracatalana.net/phytolacca-americana-l- > 
Consulta: 30 de març del 2018. 

Imatge 4: 
Infructescència de 
Phytolacca americana. 
(Font: Wikimedia 
Commons) 
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Phytolacca americana és un hemicriptòfit, és a dir que conserva les gemmes perdurants 
a nivell de terra durant el període desfavorable, i es reprodueix de manera sexual. 
Fabrica centenars de llavors a l’any i es propaga, principalment, per zoocòria, és a dir 
els animals, majoritàriament ocells, dispersen les llavors pel territori. 

3.5. Depredadors 

Tota la planta conté, com ja he comentat, una substància verinosa, pels humans i la 
majoria d’animals, i això fa que tingui pocs depredadors, fet que pot influir en la ràpida 
extensió que presenta. A més, molts animals tampoc se la mengen perquè té un gust 
amarg. La part més verinosa de la planta és l’arrel. Els efectes o conseqüències de la 
ingestió de la planta en humans són, principalment, vòmits i diarrea i, en alguns casos, 
espasmes, convulsions i paràlisi dels òrgans respiratoris que podria arribar a causar la 
mort. 

Els ocells són immunes al verí i, sovint, es mengen el fruit i escampen les llavors. 
Aquest fet fa que es pugui trobar exemplars de l’espècie aïllats en zones on no s’ha 
trobar mai abans un altre exemplar. 

3.6. Usos 

Antigament, els indis usaven el suc del fruit d’aquesta planta per pintar, principalment 
peces de vestir, però també n’utilitzaven l’arrel per curar malalties cutànies i 
reumatismes. 

Tradicionalment s’ha emprat per tractar afeccions dermatològiques, per reforçar i 
enfortir la pell, per curar cremades, irritacions de boca i faringe i, fins i tot, per curar 
orquitis i hemorroides. Podria ser que aquesta planta també tingués propietats 
anticonceptives, tot i que encara s’està estudiant. 

Vistes les conseqüències i efectes negatius que produeix aquesta planta, especialment en 
humans, és estrictament important i necessari que es prengui en petites dosis i sota 
prescripció mèdica, ja que a grans dosis pot produir efectes tòxics. 

3.7. Impacte i solucions 

La presència d’aquesta espècie invasora en hàbitats diferents dels seu hàbitat natural 
produeix una sèrie de conseqüències, tant en l’hàbitat com en les espècies autòctones 
d’aquest. Principalment, produeix alteracions en el sòl quant a nutrients, fet que afecta 
considerablement la resta de vegetació. També, com ja he explicat, el verí que contenen 
les seves parts pot afectar la fauna autòctona i als humans. 

La millor manera per eliminar els exemplars d’aquesta espècie en una zona determinada 
és arrencar la planta per l’arrel i cremar-la. En zones on s’ha donat una gran expansió de 
l’espècie, és recomanable plantar-hi, després d’haver extret tots els exemplars, conreus 
com blat o soja per “netejar” el territori i evitar una altra expansió.  
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4. Disseny de la part pràctica 

La part pràctica d’aquest treball consta de diferents parts: en primer lloc, la localització 
de les diferents poblacions de Phytolacca americana de la part urbana i periurbana del 
poble d’Arbúcies, en segon lloc, l’estudi d’aquestes poblacions i de la seva evolució per 
a poder-les caracteritzar i, per últim, el tractament que se’n farà d’aquestes dades. 

4.1. Àrea d’estudi 

A la primera part del treball es realitzarà un exhaustiu recorregut pel poble d’Arbúcies 
per tal de determinar l’extensió de Phytolacca americana pel municipi i poder, 
finalment, representar-la en un mapa. Aquesta primera part es realitzarà a principis de 
juliol. 

La zona triada per recórrer i estudiar inclou la part urbana i periurbana del poble perquè 
és on afecta més l’extensió de l’espècie invasora i on interessa localitzar les poblacions. 
Per poder recórrer pràcticament tota aquesta zona, s’han determinat un seguit de rutes 
que se seguiran i s’estudiaran per poder trobar les poblacions de l’espècie. S’han 
establert les rutes per les zones fora del nucli urbà on hi ha vegetació, seguint els recs, 
els torrents i la riera i per alguns llocs de dins el poble on també es pot trobar vegetació. 

 

Imatge 6: Mapa Arbúcies.                Rutes a seguir per localitzar Phytolacca americana. (Font: ICGC) 

Es considerarà una població al conjunt d’individus agrupats en una determinada àrea i 
dins el mateix hàbitat. Per situar les poblacions trobades arreu del poble s’utilitzaran 
coordenades que s’introduiran, finalment, en un mapa21. Per determinar aquestes 
coordenades s’utilitzarà l’aplicació per a telèfons mòbils ZamiaDroid, que funciona 
amb el GPS de l’aparell. Aquesta aplicació ha estat proposada pel meu tutor de l’Àrea 
de Botànica del Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, com a 
eina per aquesta classe de recerques. 
                                                             
21 Vegeu apartat 4.3.1. 
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Tal com es pot veure a les imatges següents (Imatge 7 i 8), quan es trobi una població 
de Phytolacca americana, fent clic a “crear citació” es guardaran les coordenades de la 
població trobada i es representarà la localització de cada una en un mapa de la pròpia 
aplicació. El sistema de coordenades que utilitza l’aplicació i amb les quals es treballarà 
són les coordenades UTM. Així doncs, es guardaran a l’aplicació les coordenades de 
tots els llocs on hi hagi Phytolacca americana per poder, després, exportar-les i passar-
les al mapa que es vol acabar elaborant, per representar així l’extensió de l’espècie 
invasora pel poble d’Arbúcies. 

                                   

                         Imatge 7: ZamiaDroid                                                                       Imatge 8: ZamiaDroid 

4.2. Estudi de les poblacions 

Un cop determinada la localització de totes les poblacions de Phytolacca americana pel 
poble se’n determinaran i estudiaran una sèrie de paràmetres o característiques i, també, 
es realitzarà un estudi de l’evolució d’aquestes. 

4.2.1. Caracterització 

Així doncs, en primer lloc, un cop trobada una població, es mesuraran i determinaran 
una sèrie de característiques de la població i el seu hàbitat i s’anotaran en una taula de 
dades22. L’objectiu d’aquesta part és, d’una banda, caracteritzar la població trobada per 
representar-ho al mapa que s’elaborarà i, de l’altra, determinar les condicions 
ambientals en què se sol desenvolupar aquesta espècie. 

• En primer lloc, després d’apuntar les coordenades de la població trobada, es 
mesurarà amb una cinta mètrica i de manera aproximada la superfície de la 
població. Es tracta de determinar l’àrea ocupada per poder, al final, representar-
la de manera aproximada al mapa que s’elaborarà. 

                                                             
22 Vegeu apartat 4.3.1. 



17 
 

• En segon lloc, es comptarà la quantitat d’individus de la població. Si la població 
no és molt gran, es comptaran tots els individus que hi ha, però si és molt gran 
s’haurà d’aproximar. 

• Seguidament, es determinarà la densitat de la població. Per fer-ho, s’acotarà una 
parcel·la que sigui representativa de la població, i es dividirà el nombre 
d’individus presents per la superfície que ocupen. Si la població és relativament 
petita, no s’analitzarà una mostra, sinó la població sencera. Amb aquest càlcul es 
pretén obtenir una aproximació de la densitat total de la població per, després, 
representar-ho gràficament al mapa. 

• També, es mesuraran uns quants individus de la població. Concretament, 
s’agafaran 3 individus que siguin significatius amb la població, és a dir, aquells 
la mida dels quals sigui aproximadament la mitjana de tots els presents i se’n 
mesurarà l’altura. Aquesta mesura es realitzarà amb una cinta mètrica des del 
terra fins a la punta de la fulla més alta, tenint cura que la planta quedi el màxim 
de tensa possible i se’n calcularà i anotarà la mitjana de les tres mesures 
obtingudes. 

• Per últim, s’han afegit els apartats de nombre d’inflorescències i densitat 
d’inflorescències per si en algun cas se’n troben, tot i que tindran més 
importància a les sortides de camp a l’agost i setembre.23 

Per tal de caracteritzar el medi físic o l’hàbitat de cada població es realitzaran una sèrie 
de mesures: 

• En primer lloc, s’anotarà a la taula de dades el tipus d’hàbitat en què es troba 
cada població. A les sortides de camp, però, s’anotaran les espècies vegetals del 
voltant que s’hi trobin, per poder, un cop tenint-les totes, agrupar i determinar 
els diferents hàbitats amb què es treballaran les dades. Aquest apartat serà 
especialment important a l’hora d’extreure conclusions sobre els hàbitats més i 
menys favorables pel creixement de l’espècie i les dades s’utilitzaran tant al 
mapa com als gràfics. 

• En segon lloc, s’observarà i anotarà la proximitat a la riera, recs i torrents de les 
poblacions trobades. S’anotarà “Sí” si són pròximes (considerant pròximes si 
estan a menys de 10m de la riera, torrents o recs) i “No” si no ho són 
(considerant no pròximes les que estan a més de 10m de la riera, torrents o recs), 
per si aquests tenen algun efecte en el seu creixement, desenvolupament i 
extensió. 

• Per últim, s’ha afegit un apartat d’observacions per anotar qualsevol dada 
interessant, respecte de la fauna i flora de l’entorn, que pugui ser significativa o 
rellevant per a l’estudi, relacionat amb la presència de Phytolacca americana i 
les conseqüències que causa. 

                                                             
23 Vegeu apartat 4.2.2. 
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4.2.2. Evolució 

Un cop caracteritzada cada població i el seu hàbitat, es realitzarà un estudi de l’evolució 
de les poblacions trobades per tal de determinar la rapidesa amb què s’estén aquesta 
espècie invasora i les condicions ambientals amb què ho fa. Per fer-ho, d’una banda, es 
durà a terme un seguiment mensual de les poblacions trobades i s’anirà anotant en una 
segona taula de dades. D’altra banda, també es durà a terme un seguiment setmanal més 
a fons de tres poblacions instaurades en hàbitats diferents per tal de veure quines són les 
condicions més òptimes per al creixement de les poblacions de l’espècie invasora. Les 
tres poblacions s’escolliran després de fer la primera sortida al juliol, ja que es podrà 
observar quines són les que es troben en els hàbitats més diferents. 

En primer lloc, doncs, després de trobar i caracteritzar per primer cop totes les 
poblacions a les sortides de camp al juliol, es realitzaran dues sortides de camp més, a 
l’agost i al setembre, per veure l’evolució i creixement d’aquestes. Així doncs, en 
aquestes dues sortides de camp es mesurarà l’altura dels individus, el nombre 
d’inflorescències i d’infructescències, així com també se’n calcularà la densitat, de 
cadascuna d’elles, per realitzar, així, un seguiment mensual de totes les poblacions. Les 
mesures obtingudes s’anotaran, com s’ha dit, en una segona taula per poder representar-
les en forma de gràfic i extreure conclusions del creixement i extensió de l’espècie 
invasora.24 

En segon lloc, i paral·lelament al seguiment mensual de totes les poblacions, es 
mesurarà setmanalment l’altura dels individus, el nombre d’inflorescències i 
d’infructescències, així com també se’n calcularà la densitat, de les tres poblacions 
escollides que es trobin en hàbitats més diferents. Aquestes mesures es duran a terme, 
com s’ha dit, setmanalment des de principis d’agost, aproximadament, fins a principis 
de setembre. Les dades obtingudes, s’anotaran en una tercera taula per poder analitzar, 
amb més detall, l'evolució d’aquestes poblacions i determinar en quines condicions sol 
créixer més aquesta espècie invasora.25 

4.3. Tractament de dades 

Les dades i mesures obtingudes en els apartats anteriors de l’estudi es disposaran en 
taules de dades per tal que siguin més visuals i poder elaborar-ne gràfics. Com ja s’ha 
comentat, també s’elaborarà un mapa amb la localització de totes les poblacions de 
Phytolacca americana trobades arreu del poble d’Arbúcies i altres dades de la taula que 
també s’hi incorporaran i representaran en forma de capes. El mapa serà l’últim que es 
realitzarà, tot i que des d’un primer moment es tindran marcades i localitzades totes les 
poblacions trobades. 

                                                             
24 Vegeu apartat 4.3.2. 
25 Vegeu apartat 4.3.3. 
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4.3.1. Extensió, caracterització i elaboració del mapa 

En primer lloc, les dades obtingudes a l’apartat de caracterització de les poblacions, 
com també les coordenades de cada població trobada, es concentraran en una primera 
taula de dades. En aquesta taula, doncs, hi haurà indicades tant les coordenades, com 
totes les mesures i observacions realitzades a la primera sortida de camp al juliol de 
cada població i hàbitat en què es troba: 

Població
Superfície 

(m²) Nº individus
Densitat 

(Nº/superfície)
Coordenades UTM 31T

 

Hàbitat
Proximitat 

al riu 
(Si/No)

Altura mitjana 
(m)

Nº 
inflorescències

Densitat 
d'inflorescències 
(Nº/superfície)

Observacions

 

Seguidament, es realitzarà un mapa per representar l’extensió de Phytolacca americana 
per Arbúcies i s’hi afegiran capes amb les dades de superfície, nombre d’individus, 
densitat, hàbitat, altura mitjana i nombre i densitat d’inflorescències de les poblacions, 
obtingudes en la realització del treball de camp. La realització d’aquest mapa, doncs, 
aportarà informació sobre, no només l’extensió de l’espècie pel poble, sinó també les 
zones i hàbitats més i menys favorables per al creixement i desenvolupament de 
l’espècie. Per fer aquestes representacions es treballarà amb la pàgina web InstaMaps26 
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, ja que permet introduir punts i àrees de 
localització a partir de les coordenades UTM i treballar amb diferents eines i capes. 

Per a l’elaboració del mapa se seguiran els següents passos: 

1. Amb el mapa de Catalunya en pantalla, s’ha d’aproximar la imatge a l’àrea 
d’Arbúcies.  

                                                             
26 "InstaMaps." < https://www.instamaps.cat/> Consulta: 12 de setembre del 2018. 



20 
 

 

Imatge 9: InstaMaps (ICGC), Catalunya. 

 

Imatge 10: Vista d’InstaMaps (ICGC), Arbúcies. 

2. Inserir la taula de dades de la sortida de camp del juliol. El programa processarà 
les coordenades incloses a la taula de dades i automàticament quedaran marcats 
tots els punts de les poblacions. 
 

 

Imatge 11: Vista d’InstaMaps (ICGC), Arbúcies, inserció de taula de dades. 
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3. Inserir capes al mapa per representar cada variable mesurada i calculada. 
Hi ha diferents tipus de capa a escollir però les que es faran servir seran: la capa 
bàsica, per indicar els punts on es troben les poblacions; la capa de mides, per 
representar les diferents superfícies i densitats de les poblacions i la capa de 
categories, per representar de diferents colors els diferents hàbitats trobats. 
 

 

Imatge 12: Vista d’IperMapa (ICGC), Arbúcies, vista de capa bàsica i de mides. 

 

Imatge 13: Vista d’IperMapa (ICGC), Arbúcies, vista de capa bàsica i de mides. 

 

Imatge 14: Vista d’IperMapa (ICGC), Arbúcies, vista de capa bàsica i de categories. 
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4.3.2. Dades de camp d’agost i setembre 

En segon lloc, les mesures obtingudes a les dues sortides de camp de l’agost i el 
setembre, que corresponen a la primera part de l’apartat d’evolució, es disposaran en 
dues taules més. En aquesta part, com ja s’ha explicat en apartats anteriors, es tracta de 
mesurar l’altura dels individus, el nombre d’inflorescències i d’infructescències, així 
com també de calcular la densitat d’aquestes, dues vegades més, a l’agost i al setembre, 
i col·locar les dades en dues taules. 

Població
Altura 
mitjana 

(m)

Nº 
inflorescències

Densitat 
d'inflorescències 
(Nº/superfície)

Nº 
infructescències

Densitat 
d'infructescències 

(Nº/superfície)
Observacions

 

A partir d’aquestes taules, juntament amb la taula de la sortida de camp del juliol, 
s’elaboraran gràfics mostrant la variació d’altura mitjana, inflorescències i 
infructescències dels individus de les poblacions. Per fer-ho, primer s’agruparan les 
poblacions pel tipus d’hàbitat on es trobin, ja que això també servirà, al final, per acabar 
relacionant el creixement de les poblacions amb el tipus d’hàbitat on es troben. 

D’una banda, doncs, per representar el creixement dels individus agrupats en els 
diferents grups segons l’hàbitat, es calcularà el valor mitjà d’aquesta variable de cada 
mes per poder simplificar i unificar tots els valors i dades. Seguidament, es representarà 
en forma de gràfic de barres l’increment d’altura, que es calcularà restant l’altura final 
mitjana (de la sortida del setembre) i l’altura inicial mitjana (de la sortida del juliol) per 
a cada grup de poblacions. 

D’altra banda, també es calcularà, per a cada grup de poblacions, la mitjana dels valors 
de nombre d’inflorescències i d’infructescències de cada mes, per poder, també, 
simplificar i unificar tots els valors i dades d’aquestes variables. Aquests valors 
calculats es representaran en forma de gràfic lineal per poder observar, no només els 
valors de cada variable per cada grup, sinó també la tendència de les poblacions segons 
els hàbitats on es troben. 

Així, es podrà observar de quina manera haurà anat creixent cada grup de poblacions i 
quines són les zones on el creixement d’aquesta espècie ha sigut més important. Tot 
això, doncs, permetrà extreure possibles conclusions sobre els hàbitats més i menys 
favorables per l’espècie i, també, de la tendència de creixement que presenten les 
poblacions presents al poble d’Arbúcies. 

4.3.3. Dades de camp de les tres poblacions concretes 

Per últim, les mesures obtingudes a la segona part de l’apartat d’evolució es disposaran, 
també, en una taula. Aquesta part, com ja s’ha explicat, consisteix a mesurar i calcular 
setmanalment l’altura dels individus, el nombre i densitat d’inflorescències i el nombre i 
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densitat d’ infructescències de les tres poblacions escollides que es troben en els hàbitats 
més diferents, les tres poblacions concretes. A la taula també s’hi ha afegit les mesures 
de superfície, nombre d’individus i densitat que es prendran a la sortida de juliol. 

Nº població
Superfície 

(m)
Nº 

individus
Densitat 
(ind./m²)

Altura 
mitjana 

(m)

Nº 
inflorescències

Densitat 
d'inflorescències 
(Nº/superfície)

Nº 
infructescències

Densitat 
d'infructescències 

(Nº/superfície)

Sortida juliol (2-
8 juliol)

6-12 agost

13-19 agost

20-26 agost

27-2 agost/set.

3-9 setembre  

A partir d’aquesta taula de dades es representaran en forma de gràfic lineal l’altura 
mitjana, el nombre d’inflorescències i d’infructescències, per poder observar i comparar 
l’evolució i creixement, més detalladament, de les tres poblacions escollides i acabar 
extraient conclusions sobre cadascuna.  
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5. Resultats 

En aquest apartat es presenten els resultats obtinguts en la realització del treball, 
acompanyats dels gràfics i el mapa realitzats, així com també una petita discussió de 
tots els resultats i dades obtingudes. 

5.1. Extensió de Phytolacca americana 

En tot el poble d’Arbúcies s’han localitzat un total de 47 poblacions, xifra que demostra 
una gran extensió per part d’aquesta espècie invasora. La localització d’aquestes 47 
poblacions s’ha introduït en el mapa, junt amb les altres dades obtingudes sobre cada 
població que s’explicaran més endavant. Així doncs, en el mapa del qual es partirà per 
anar-hi posant capes a sobre, realitzat tal com s’ha explicat en apartats anteriors, s’hi 
troben marcades totes les poblacions trobades durant la realització de la part pràctica del 
treball, amb el codi que se li ha assignat a cadascuna (Mapa 1). 

Quan es van tenir recollides totes les dades, es van agrupar les poblacions en 5 grups 
que corresponen als diferents hàbitats on s’han trobat individus i poblacions de 
l’espècie; bosc de ribera, bosc mediterrani, plantacions seminaturals i artificials, 
plantació de plataners i poblament d’exòtiques. Així, doncs, al mapa realitzat s’hi ha 
afegit una primera capa amb els hàbitats en què es troba cada població (Mapa 2). 

Tal com es pot veure al mapa, només hi ha una població que es troba en un bosc de 
ribera i dues en plantacions seminaturals i artificials. Tot i així, hi ha 9 poblacions que 
es troben en plantacions de plataners, 11 en boscos mediterranis i 24 en poblaments 
d’exòtiques. Que s’hagin trobat tan poques poblacions en boscos de ribera i plantacions 
seminaturals i artificials és una dificultat a l’hora d’estudiar el desenvolupament de 
l’espècie en aquests hàbitats, però ja es discutirà en cada cas. 

Observant les dades obtingudes es pot dir que totes les poblacions de l’hàbitat de 
plantació de plataners es troben a prop de la riera o recs, mentre que les de l’hàbitat de 
bosc mediterrani i poblament d’exòtiques no sempre. En general, en aquest últim hàbitat 
és on s’han trobat més poblacions, amb diferència. Per tant, es pot dir que la majoria de 
poblacions de Phytolacca americana s’han trobat prop de recs i rieres, en zones més 
aviat ombrívoles i humides, tot i que, com ja s’explicarà, les poblacions en zones més 
assolellades i amb disponibilitat d’aigua presenten sempre més inflorescències i 
infructescències. 

Al mapa s’hi ha afegit una segona capa amb la superfície de cada població trobada 
(Mapa 3). Així, doncs, la superfície de cada població està representada amb cercles de 
diferents mides en funció de la superfície. Tal com es pot observar, les poblacions que 
es troben a prop de la riera d’Arbúcies no són les que tenen una superfície major, sinó al 
contrari. En canvi, aquelles que tenen una superfície més gran es troben, en general, 
allunyades de recs i rieres, i la majoria en hàbitats de poblaments d’exòtiques.
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Mapa 1: Localització de les poblacions de Phytolacca americana del poble d’Arbúcies. 
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Mapa 2: Representació dels hàbitats de les poblacions de Phytolacca americana del poble d’Arbúcies.                                                                                     
 

                              Llegenda                               
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Mapa 3: Representació de la superfície de les poblacions de Phytolacca americana del poble d’Arbúcies.                                                     Llegenda 
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Mapa 4: Representació de la densitat de les poblacions de Phytolacca americana del poble d’Arbúcies.                                                                           Llegenda 
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Per últim, al mapa s’hi ha afegit una tercera capa amb la densitat de cada població 
trobada (Mapa 4). Tal com es pot observar, les poblacions a prop de la riera d’Arbúcies 
tampoc són les més denses. Les poblacions més denses es troben, majoritàriament en 
boscos mediterranis i alguns poblaments d’exòtiques. Per contra, no es pot determinar 
del tot si les poblacions més denses es troben a prop o lluny dels recs, ja que aquestes 
estan disperses per tot el poble en zones molt diferents quant a disponibilitat d’aigua. 

5.2. Estudi de les poblacions 

Tal com ja s’ha detallat i tal com s’havia previst, s’ha realitzat un estudi de totes les 
poblacions trobades de l’espècie, a fi de poder-les caracteritzar i analitzar la seva 
evolució. A partir de les dades obtingudes s’han elaborat uns gràfics del creixement dels 
individus i del nombre d’inflorescències i d’infructescències. 

5.2.1. Caracterització, evolució i gràfics 

En primer lloc, segons estava previst, les dades i mesures obtingudes durant les sortides 
de camp del juliol, agost i setembre de totes les poblacions de Phytolacca americana 
trobades pel poble s’han disposat en tres taules de dades diferents. Aquestes taules es 
troben adjuntes a l’annex del final del treball.27 A partir d’aquestes taules, com ja he 
comentat, s’han agrupat les poblacions en 5 grups: bosc de ribera, bosc mediterrani, 
plantació seminatural i artificial, plantació de plataners i poblament d’exòtiques. Amb 
aquests 5 grups de poblacions s’han calculat les mitjanes i s’ha representat en forma de 
gràfics les tres variables en qüestió (altura mitjana, nombre d’inflorescències i nombre 
d’infructescències). 

Durant les sortides de camp de l’agost es va observar que moltes poblacions (sobretot 
les que es trobaven a prop de parcs i zones públiques) van ser tallades total o 
parcialment. Com ja s’ha explicat en apartats anteriors, aquesta espècie, després de ser 
tallada rebrota. És per això, que es va optar per mantenir la localització de la població al 
mapa, tot i que no es van prendre les dades a les següents sortides perquè, a l’haver estat 
alterades, no serien del tot representatives. Així doncs, les dades d’aquestes poblacions 
tampoc no es van tenir en compte a l’hora de realitzar els gràfics de les diferents 
variables en funció dels tipus d’hàbitats. A la taula de dades de les sortides de camp de 
l’agost s’ha afegit una columna de nombre d’individus que s’ha utilitzat en els casos 
que s’han trobat de poblacions tallades total o parcialment per indicar el nombre 
d’individus restants i és una dada merament orientativa. 

                                                             
27 Vegeu apartat 9. 
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Anàlisi del creixement 

Juliol Agost Setembre Creixement

Bosc de 
ribera

2,50 2,50 2,50 0

Bosc 
mediterrani

1,50 1,41 1,71 0,21

Plantació 
seminatural

1,55 1,75 2 0,45

Plantació de 
plataners

1,32 1,66 1,76 0,43

Poblament 
d'exòtiques

1,30 1,77 2,03 0,73
 

Taula 1: Taula de l’altura mitjana, en metres, dels individus de Phytolacca americana, en els diferents hàbitats. 

 

Gràfic 1: Gràfic de l’increment de l’altura mitjana de les poblacions de Phytolacca americana per cada mes segons 
els diferents hàbitats. 

El gràfic 1 mostra l’increment de l’altura mitjana de les poblacions segons els hàbitats 
on es troba cadascuna i per cada mes, de manera que les tres barres estan ordenades 
cronològicament. Així doncs, aquest gràfic pretén mostrar el creixement de les 
poblacions dels diferents hàbitats des de principis del juliol fins el setembre, per poder 
veure, també, de quina manera han crescut durant el transcurs d’aquest temps, no només 
l’increment total del creixement. 

Tal com es pot observar, després de les poblacions trobades en boscos de ribera, les 
poblacions trobades en poblaments d’exòtiques i plantacions seminaturals i artificials 
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són les que han assolit una altura més gran. Tot i així, el creixement entre juliol i agost 
de les poblacions trobades en plantacions seminaturals i artificials ha estat el més gran i 
pronunciat. Els altres grups de poblacions han anat creixent d’igual manera i 
proporcionalment durant els tres mesos. 

Cal dir, en primer lloc, que de poblacions en boscos de ribera només se’n va trobar una 
i, al mes de juliol, els seus individus ja tenien una altura de 2,5 m. Tal com s’ha pogut 
observar durant la part pràctica del treball, en general, els individus no creixen més de 2 
m o 2,5 m. És, doncs, per aquesta raó que la població no ha crescut més i, per tant, el 
seu creixement ha estat nul. Tot i així, és important considerar que aquesta població, al 
mes de juliol, ja tingués una alçada de 2,5 m, ja que vol dir que, per factors com podrien 
ser la llum o la disponibilitat d’aigua de la zona, l’espècie s’ha pogut desenvolupar i 
créixer perfectament en aquestes condicions. Però, com que només es va trobar una 
població en aquest tipus d’hàbitat, no es poden considerar del tot representatives les 
dades obtingudes sobre aquesta població. 

En segon lloc, de poblacions en plantacions seminaturals i artificials només se’n van 
trobar dues; una d’elles va créixer desmesuradament des de 0,4 m al juliol fins a 2 m al 
setembre, però l’altra es va mantenir als 2 m. De la mateixa manera que amb les 
poblacions de boscos de ribera, que només es tinguin dues poblacions en aquest hàbitat, 
dificulta el fet d’extreure conclusions vàlides i clares. 

Tot i així, les poblacions en plantacions de plataners, boscos mediterranis i poblaments 
d’exòtiques sí que constitueixen un gran gruix de dades fiables amb les quals extreure 
conclusions. Així doncs, tal com es pot observar al gràfic, les poblacions d’aquests tres 
grups presenten un creixement i una altura mitjana final semblant i no n’hi ha cap que 
sobresurti molt per sobre les altres. 

Tal com s’ha comentat, totes les poblacions de l’hàbitat de plantació de plataners es 
troben a prop de la riera o recs, mentre que les de l’hàbitat de bosc mediterrani i 
poblament d’exòtiques només la majoria. Que cap grup de poblacions d’aquests tres 
tipus no presenti un creixement molt pronunciat respecte els altres pot voler dir que la 
influència de l’aigua no és molt rellevant pel que fa al creixement, tot i que no es pot 
afirmar del tot perquè les poblacions que no tenen la influència de recs o la riera són 
poques. 



32 
 

Anàlisi del nombre d’inflorescències 

Juliol Agost Setembre

Bosc de 
ribera

0 125 80

Bosc 
mediterrani

9,45 66,50 31,50

Plantació 
seminatural

0 210 130

Plantació de 
plataners

18 116,43 72,86

Poblament 
d'exòtiques

41,67 189,75 140,50
 

Taula 2: Taula de l’increment del nombre d’inflorescències de les poblacions de Phytolacca americana dels diferents 
hàbitats al llarg del temps d’estudi. 

 

Gràfic 2: Gràfic de l’increment del nombre d’inflorescències de les poblacions de Phytolacca americana dels 
diferents hàbitats al llarg del temps d’estudi. 

El gràfic 2 mostra l’increment del nombre d’inflorescències de les poblacions segons els 
hàbitats on es troba cadascuna. Tal com es pot observar totes les poblacions segueixen 
una mateixa tendència: augmenta el nombre d’inflorescències del juliol a l’agost i 
disminueix de l’agost al setembre. Cal dir, també, que en tots els grups de poblacions 
l’increment del nombre d’inflorescències del juliol a l’agost és major que de l’agost al 
setembre, possiblement perquè les flors tarden menys a sortir que a fecundar i produir 
els fruits. En general, les poblacions que es troben en plantacions seminaturals i 
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artificials i poblaments d’exòtiques tenen més quantitat d’inflorescències amb diferència 
i, per contra, les poblacions que es troben en boscos mediterranis en tenen menys. 

De la mateixa manera que amb el gràfic de creixement, les dades de les poblacions de 
plantacions seminaturals i artificials i de boscos de ribera són, en part, relatives a causa 
de les poques poblacions trobades en aquests hàbitats. En aquest cas, però, fixant-nos 
només amb els altres 3 grups de poblacions (poblament d’exòtiques, bosc mediterrani i 
plantació de plataners) es pot intentar fer una petita discussió dels resultats obtinguts. 

En primer lloc, les poblacions de boscos mediterranis presenten, en general, poques 
inflorescències respecte de la resta de grups de poblacions. Aquestes poblacions poden 
estar influïdes pel tipus de vegetació amb què comparteixen hàbitat. Per exemple, a 
causa de l’escassetat d’aigua en aquests boscos, tot i estat prop de recs, els individus han 
de competir amb els d’altres espècies presents a l’hàbitat per aquest recurs limitat, fet 
que pot afectar el seu desenvolupament i causar, així, que tinguin poques inflorescències 
respecte les poblacions d’altres hàbitats, que es troben, en general, a prop de la riera en 
ambients més humits. 

En segon lloc, que les poblacions trobades en poblaments d’exòtiques presentin més 
inflorescències, amb diferència, que la resta, pot ser degut, també, a la lluminositat que 
els arriba. Els boscos de ribera o les plantacions de plataners són hàbitats en què toca 
poc el sol a causa de la presència d’arbres alts i amb grans capçades que limiten 
l’entrada de llum solar. En canvi, en els poblaments d’exòtiques hi acostuma a tocar 
molt més el sol ja que no hi ha arbres tan alts i grans. Així, doncs, que les poblacions 
que es troben en poblaments d’exòtiques tinguin més inflorescències pot estar relacionat 
amb la major disponibilitat d’aigua i de llum que tenen respecte de la resta de 
poblacions en altres hàbitats. 

Anàlisi del nombre d’infructescències 

Juliol Agost Setembre

Bosc de 
ribera 0 0 40

Bosc 
mediterrani 0 19 57,50

Plantació 
seminatural 0 90 170

Plantació de 
plataners 0 15,71 67,29

Poblament 
d'exòtiques 0 63,50 183,25

 

Taula 3: Taula de l’increment del nombre d’infructescències de les poblacions de Phytolacca americana en els 
diferents hàbitats al llarg del temps d’estudi. 
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Gràfic 3: Gràfic de l’increment del nombre d’infructescències de les poblacions de Phytolacca americana dels 
diferents hàbitats al llarg del temps d’estudi. 

El gràfic 3 mostra l’increment del nombre d’infructescències de les poblacions segons 
els hàbitats on es troba cadascuna. Tal com es pot observar aquest increment és sempre 
positiu en totes les poblacions. De la mateixa manera que amb les inflorescències, les 
poblacions que es troben en plantacions seminaturals i artificials i poblaments 
d’exòtiques tenen més quantitat d’infructescències amb diferència i, per contra, les 
poblacions que es troben en boscos mediterranis, en plantacions de plataners i en boscos 
de ribera en tenen menys. 

Aquestes dades estan correlacionades amb les d’inflorescències i, de fet, no haurien de 
fer-ho perquè les poblacions que tenien més inflorescències que la resta, també hauran 
de tenir més infructescències, ja que els fruits provenen de les flors fecundades. 
Precisament per això, es pot observar que al juliol el nombre d’infructescències és 0 a 
totes les poblacions i és a l’agost quan comencen a sortir. 

Així doncs, igual que amb les inflorescències, i també sense donar molta importància a 
les poblacions en plantacions seminaturals i artificials i boscos de ribera, que les 
poblacions en poblaments d’exòtiques tinguin sempre un nombre major 
d’infructescències pot ser a causa de la proximitat i abundància d’aigua però també a la 
lluminositat que reben. Contràriament, les poblacions en plantacions de plataners es 
troben en zones molt humides i amb abundància però amb poca lluminositat i molt 
ombrívoles que fa que presentin menys infructescències. Per últim, que les poblacions 
en boscos mediterranis també presentin menys infructescències pot ser degut al cas 
contrari, ja que són boscos molt esclarissats però amb escassetat d’aigua. 
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5.2.2. Evolució de les tres poblacions concretes 

En segon lloc, quant a l’estudi de les tres poblacions concretes escollides, s’han disposat 
les dades obtingudes en una taula de dades per cadascuna d’elles, a partir de les quals 
s’han elaborat gràfics del creixement, nombre d’inflorescències i nombre 
d’infructescències. 

Les poblacions escollides són la 4, la 26 i la 46. La població 4, formada per 150 
individus, es troba en un hàbitat de poblament d’exòtiques prop d’un rec i en un 
ambient humit, ja que hi toca poc el sol. La població 26, formada per 100 individus, es 
troba en un hàbitat de bosc mediterrani a prop d’un petit rec i en un ambient poc humit, 
ja que hi toca molt el sol. La població 46, formada per 36 individus, es troba en un 
hàbitat de poblament d’exòtiques en un ambient molt poc humit perquè hi toca molt el 
sol i no hi ha cap rec a prop. Tal com s'ha vist, hi ha un important nombre  de 
poblacions que no estan estrictament lligades als hàbitats de riera, motiu pel qual s’ha 
decidit aprofundir en l'ecologia d'aquestes poblacions. 

Després de realitzar el seguiment setmanal d’aquestes tres poblacions pel que fa al 
creixement, nombre d’inflorescències i nombre d’infructescències s’ha elaborat, d’una 
banda, un gràfic que recull el creixement de les tres poblacions i, d’altra banda, un 
gràfic per a cada població de l’increment del nombre d’inflorescències i 
d’infructescències de cadascuna. 

Anàlisi del creixement de les tres poblacions 

Poblament 
d'exòtiques en 
ambient humit 
(Població 4)

Bosc mediterrani 
(Població 26)

Poblament 
d'exòtiques en 
ambient sec 

(Població 46)

6-12 agost 2 0,5 1,2

13-19 agost 2 0,8 1,2

20-26 agost 2 1,1 1,2

27-2 agost/set. 2 1,3 1,2

3-9 setembre 2 1,5 1,2
 

Taula 4: Taula de l’increment d’altures mitjanes, en metres, de les tres poblacions de Phytolacca americana 
concretes escollides al llarg del temps d’estudi. 
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Gràfic 4: Gràfic del creixement de les tres poblacions de Phytolacca americana concretes escollides al llarg del 
temps d’estudi. 

El gràfic 4 mostra el creixement de les tres poblacions concretes, marcant l’altura 
mitjana dels individus mesurada a cada sortida setmanal durant el mes d’agost i el 
principi de setembre. 

Els individus de la població 4 eren, des d’un principi, molt alts i, tal com es pot observar 
amb el gràfic de creixement de totes les poblacions dels diferents hàbitats, les 
poblacions no passen de 2 m o 2,5 m. Per aquesta raó, l’altura mitjana d’aquesta 
població es manté constant a 2 m. Tot i així, són poques les poblacions que han assolit 
aquestes altures tan grans i això significa que l’espècie en les condicions d’aquesta 
població s’ha pogut desenvolupar perfectament per poder assolir aquesta altura. 

Per contra, el creixement de la població 26 ha sigut molt pronunciat i aquest fet pot 
haver sigut a causa de l’abundància de lluminositat i la presència d’aigua, tot i que 
aquesta no sigui molt abundant. Malgrat haver crescut més, no ha assolit l’altura de la 
població 4, sinó que s’ha quedat a 1,5 m d’altura, per tant, es pot considerar més 
important l’assoliment dels 2 m de la població 4 que no el creixement que ha tingut la 
població 26. 

L’altura mitjana de la població 46 es manté constant al llarg de les setmanes i això pot 
ser degut a la poca disponibilitat d’aigua que té. No és una altura tan gran com la de la 
població 4, sinó que, encara que al principi la població 26 tingui una altura menor, la 46 
s’acaba quedant enrere. Per tant, el creixement d’aquesta població no ha sigut tan 
exagerat, potser degut, altre cop, a la poca disponibilitat d’aigua que té la població. 
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Poblament d'exòtiques en ambient humit (Població 4) 

Nº 
inflorescències

Nº 
infructescències

Altura mitjana 
(m)

6-12 agost 1500 100 2

13-19 agost 1500 200 2
20-26 agost 1500 500 2

27-2 agost/set. 1000 800 2
3-9 setembre 1000 1000 2  

Taula 5: Taula de l’increment del nombre d’inflorescències, infructescències i altura mitjana de la població 4 al llarg 
del temps d’estudi. 

 

Gràfic 5: Gràfic de l’increment del nombre d’inflorescències i d’infructescències de la població 4 al llarg del temps 
d’estudi. 

El gràfic de l’increment del nombre d’inflorescències i d’infructescències d’aquesta 
població mostra, d’una banda, com disminueixen les inflorescències i, de l’altra, com 
augmenten les infructescències durant el mes d’agost i principi de setembre. 

Aquesta població és la que presenta més inflorescències i infructescències respecte de 
les altres dues. Això pot ser perquè, d’una banda, es troba en una zona a prop d’un rec 
amb aigua abundant i, de l’altra, tot i no tenir molta abundància de lluminositat, podria 
ser que l’altura tan gran d’aquesta població permetés captar més llum solar que la resta 
d’espècies del mateix hàbitat amb les que competeix. 
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Bosc mediterrani (Població 26) 

Nº 
inflorescències

Nº 
infructescències

Altura mitjana 
(m)

6-12 agost 5 0 0,50
13-19 agost 5 0 0,80

20-26 agost 10 0 1,10
27-2 agost/set. 15 0 1,30
3-9 setembre 20 0 1,50  

Taula 6: Taula de l’increment del nombre d’inflorescències, infructescències i altura mitjana de la població 26 al 
llarg del temps d’estudi. 

 

Gràfic 6: Gràfic de l’increment del nombre d’inflorescències i d’infructescències de la població 26. 

En el gràfic de l’increment del nombre d’inflorescències i d’infructescències d’aquesta 
població es pot veure com augmenta el nombre d’inflorescències i el nombre 
d’infructescències és sempre 0. Això pot ser degut al fet que, encara que es trobi en una 
zona amb lluminositat abundant, l’aigua no és molt abundant perquè la població 
competeix amb moltes espècies diferents per aquest recurs limitat. 
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Poblament d'exòtiques en ambient sec (Població 46) 

Nº 
inflorescències

Nº 
infructescències

Altura mitjana 
(m)

6-12 agost 90 0 1,20
13-19 agost 100 3 1,20
20-26 agost 90 10 1,20

27-2 agost/set. 80 35 1,20
3-9 setembre 75 75 1,20  

Taula 7: Taula de l’increment del nombre d’inflorescències, infructescències i altura mitjana de la població 46 al 
llarg del temps d’estudi. 

 

Gràfic 7: Gràfic de l’increment del nombre d’inflorescències i d’infructescències de la població 46 al llarg del temps 
d’estudi. 

En el gràfic de l’increment del nombre d’inflorescències i d’infructescències d’aquesta 
població es pot veure com, d’una banda, disminueixen les inflorescències i, de l’altra, 
augmenten les infructescències durant el mes d’agost i principi de setembre. 

Tot i mostrar una tendència similar a la de la població 4, aquesta presenta moltes menys 
inflorescències i infructescències. Encara que té menys individus la proporció és molt 
menor, i això pot ser degut a la poca disponibilitat d’aigua que té.  
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6. Conclusions 

Després d’analitzar i exposar els resultats, cal fer-ne una síntesi d’aquests per 
determinar les conclusions que es poden extreure. 

En primer lloc, cal destacar que s’han localitzat i estudiat un total de 47 poblacions, que 
corresponen a una superfície total de 1,1 ha, per tota la zona urbana i periurbana del 
poble d’Arbúcies, que són més de les poblacions que s’esperava trobar des d’un 
principi. Així doncs, i tenint present, també, que les poblacions localitzades es troben 
bastant disperses arreu de la zona estudiada, es pot destacar aquesta gran extensió i 
colonització de l’espècie invasora Phytolacca americana. 

Havent recollit les dades i formulat uns resultats, cal comparar-los amb la hipòtesi que 
es va plantejar a l’inici del treball, que afirmava: “Aquest arbust creixerà en hàbitats a 
prop de la riera o recs, ja que l’aigua és un factor limitant per les espècies vegetals, i per 
tant, en boscos de ribera és on hi haurà més abundància d’aquesta espècie”. En primer 
lloc, fent referència a la primera part de la hipòtesi, es pot afirmar que la majoria de 
poblacions es troben en zones a prop de la riera o recs, ja que, observant els mapes 
realitzats es veu que la majoria de poblacions es troben seguint el curs d’aquests recs i 
riera. De fet, si analitzem les dades de proximitat a la riera, es pot observar que només 
12 poblacions de les 47 totals, les quals constitueixen aproximadament un 25,5% de les 
poblacions, es troben lluny d’un rec o una riera. Aquest fet dóna peu a una nova 
hipòtesi: podria ser que la riera i els recs fossin una forma de dispersió de les llavors. 
D’altra banda, fent referència a la segona part de la hipòtesi, en el cas d’aquest estudi 
realitzat, queda refutada ja que una gran majoria de les poblacions localitzades es troben 
en poblaments d’espècies exòtiques i plantacions de plataners i només poques es troben 
en boscos de ribera o altres. En general, doncs, s’ha pogut observar que una gran part de 
poblacions i individus creixen en zones ombrívoles prop de rieres i recs i en plantacions 
de plataners o poblaments d’altres espècies exòtiques. Que la majoria de poblacions es 
trobin en poblaments d’espècies exòtiques pot ser degut a l’alteració de l’hàbitat per 
part d’espècies invasores, que Phytolacca americana aprofita, ja que es tracta d’una 
comunitat desestructurada. 

En segon lloc, pel que fa al creixement de les diferents poblacions no es pot determinar 
en quin hàbitat presenten un creixement major perquè, en general, totes es mantenen en 
els mateixos valors: amb una altura mitjana al voltant dels 1,7 m i un creixement al 
voltant dels 0,5 m des del juliol fins al setembre. Aquest fet pot voler dir que el tipus 
d’hàbitat on es desenvolupa cada població no afecta el creixement o altura dels 
individus tant com ho fa amb els altres paràmetres poblacionals estudiats. 

En tercer lloc, cal puntualitzar que, pel que fa a la producció d’inflorescències i 
infructescències dels individus de cada població, s’ha observat que, en general, les 
poblacions que en presentaven més quantitat es trobaven en zones amb disponibilitat 
d’aigua i molta lluminositat, sobretot en poblaments d’espècies exòtiques. Així, es 
podria dir que aquesta espècie tendeix a créixer en zones humides i ombrívoles, però en 
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zones amb més lluminositat i disponibilitat d’aigua pot assolir una producció de flors i 
fruits màxima. Aquesta conclusió coincideix tant amb les dades obtingudes de l’estudi 
de totes les poblacions com amb les dades obtingudes de l’estudi de les tres poblacions 
concretes. 

Per últim, el treball, com ja s’ha comentat en apartats anteriors, té com a principal 
objectiu servir d’ajuda per a l’eliminació d’aquesta espècie invasora per part de 
l’Ajuntament d’Arbúcies, com també del Parc Natural del Montseny, i és per això que 
es presentarà a aquestes institucions. Tal com s’ha pogut observar al llarg del treball, 
l’espècie invasora en qüestió presenta adaptacions favorables per a diferents hàbitats, fet 
que en promou una ràpida i exitosa colonització. Per aquesta raó, és necessària una 
actuació ràpida i efectiva, que permeti controlar la seva expansió, abans no afecti a 
elements d’elevat interès natural del territori. És per això que s’oferirà el treball realitzat 
com a ajut per erradicar l’espècie de la població d’Arbúcies.  
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9. Annexos 

9.1. Taula caracterització i evolució sortida de camp Juliol 

Població Coordenades 
UTM 31T 

Superfície 
(m²) 

Nº 
individus 

Densitat 
(ind./m²) Hàbitat 

Comunitat 
vegetal 

(espècies) 

Proximitat 
a la riera 
(Sí/No) 

Altura 
mitjana 

(m) 

Nº 
inflorescències 

Densitat 
d'inflorescències 
(Nº/superfície) 

Observacions 

1 458872 4629992 200 18 0,09 
Plantació 

de 
plataners 

Plàtan Sí 1 0 0 Rec del sot del palau 

2 458823 4630024 250 7 0,03 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia i 
plàtan Sí 1,6 0 0 Rec del sot del palau 

3 458745 4630135 850 50 0,06 
Plantació 

de 
plataners 

Plàtan Sí 0,8 0 0 Pati de Can Rutllat 

4 458666 4630303 370 150 0,41 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia, 
alzina, pi i 

plàtan 
Sí 1,7 0 0   

5 458837 4629989 330 15 0,05 Poblament 
d'exòtiques Acàcia Sí 1,5 0 0   

6 458843 4629920 200 30 0,15 
Plantació 

de 
plataners 

Plàtan i 
saüquer Sí 1 0 0   

7 458816 4629851 15 8 0,53 Bosc 
mediterrani 

Alzina, pi i 
surera No 0,5 0 0   

8 458720 4629863 3 4 1,33 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia, 
alzina, 

saüquer i 
surera 

No 0,5 0 0   

9 458862 4629923 400 45 0,11 
Plantació 

de 
plataners 

Plàtan Sí 1 0 0   
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10 458971 4629753 15 3 0,20 Bosc de 
ribera 

Palmera i 
vern Sí 2,5 0 0   

11 459123 4629649 30 10 0,33 Poblament 
d'exòtiques Palmera Sí 0,8 0 0   

12 459276 4629634 170 10 0,06 Poblament 
d'exòtiques Acàcia Sí 1,5 0 0   

13 459157 4629614 120 40 0,33 
Plantació 

de 
plataners 

Plàtan Sí 1,6 0 0   

14 459008 4629684 50 25 0,50 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia, 
palmera i 

plàtan 
Sí 1,3 0 0   

15 458959 4629739 200 40 0,20 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia i 
plàtan Sí 1,5 0 0   

16 458888 4629772 130 40 0,31 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia i 
plàtan No 1 0 0   

17 458778 4629819 50 10 0,20 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia i 
vern Sí 1,5 0 0   

18 458665 4629808 350 15 0,04 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia, 
plàtan i 

vern 
Sí 1 0 0   

19 458768 4629840 50 15 0,30 Bosc 
mediterrani Surera No 1,3 0 0   

20 458590 4629809 40 6 0,15 
Plantació 

de 
plataners 

Plàtan Sí 1,2 4 0,10   

21 458559 4629777 60 9 0,15 Poblament 
d'exòtiques Acàcia No 2 15 0,25   
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22 458497 4629738 20 7 0,35 
Plantació 

de 
plataners 

Plàtan, 
roure i vern Sí 1,5 0 0   

23 458515 4629736 350 15 0,04 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia i 
plàtan Sí 1,5 0 0 Forats a les fulles. 

24 458862 4629524 20 20 1,00 Bosc 
mediterrani Alzina Sí 0,1 0 0 Bosc d'alzines, sotabosc sec 

25 458985 4629470 4 9 2,25 Bosc 
mediterrani Alzina Sí 2,5 30 7,50 Bosc d'alzines, sotabosc sec 

26 458985 4629435 30 100 3,33 Bosc 
mediterrani Alzina Sí 0,3 0 0 

 
27 458967 4629377 50 40 0,80 Poblament 

d'exòtiques 
Acàcia i 
plàtan Sí 2 30 0,60   

28 459137 4629459 3 3 1,00 Poblament 
d'exòtiques Acàcia Sí 2 60 20   

29 459323 4629269 700 20 0,03 Poblament 
d'exòtiques Acàcia Sí 2 15 0,02   

30 459279 4629186 50 20 0,40 
Plantació 

de 
plataners 

Plàtan i 
saüquer Sí 0,5 0 0   

31 459339 4629757 915 20 0,02 Poblament 
d'exòtiques Palmera No 2 50 0,05   

32 459832 4629176 10 20 2,00 Bosc 
mediterrani Alzina No 1,5 30 3 No s'hi arriba (Cal S'està bé) 

33 459589 4629100 250 50 0,20 Bosc 
mediterrani 

Alzina, 
avellaner i 
castanyer 

Sí 1 10 0,04   
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34 459545 4629130 10 6 0,60 Bosc 
mediterrani 

Alzina i 
avellaner Sí 1,5 7 0,70   

35 459377 4629200 15 10 0,67 Bosc 
mediterrani 

Surera i 
vern Sí 1 0 0   

36 459413 4629277 920 53 0,06 Bosc 
mediterrani Surera No 1,5 85 0,09   

37 459471 4629308 1600 100 0,06 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia i 
saüquer No 2 100 0,06   

38 459551 4629335 10 10 1,00 
Plantació 

seminatural 
i artificial 

Hort No 0,4 0 0 Passatge dels serafins 

39 459843 4629070 1 2 2,00 Bosc 
mediterrani 

Avellaner, 
esbarzer i 

xiprer 
No 2 0 0   

40 459387 4629628 10 7 0,70 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia i 
saüquer Sí 0,5 0 0   

41 459550 4629495 820 50 0,06 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia, 
figuera, pi, 

plàtan i 
vern 

Sí 2 500 0,61 
  

42 459425 4629592 2 3 1,50 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia i 
plàtan Sí 2 30 15   

43 459938 4629553 2 3 1,50 
Plantació 

seminatural 
i artificial 

Hort Sí 2 100 50   

44 459993 4629670 1020 70 0,07 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia i 
plàtan Sí 2 200 0,20   
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45 460286 4629311 50 30 0,60 
Plantació 

de 
plataners 

Plàtan i 
vern Sí 2,5 0 0   

46 460263 4629746 520 35 0,07 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia i 
alzina No 1 0 0   

47 459895 4630093 25 15 0,60 Poblament 
d'exòtiques 

Acàcia, 
palmera i 

plàtan 
Sí 0,5 0 0   
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9.2. Taula caracterització i evolució sortida de camp Agost 

Població Altura 
mitjana (m) Nº inflorescències Nº 

infructescències Nº individus Observacions 

1 - - - 0 TALLAT 

2 2 5 0   Flors petites 

3 1,3 15 0 25 Flors petites 

4 2 1500 100   Algun fruit molt petit i verd 

5 2 150 0     

6 1,5 10 10 1 TALLAT MENYS 1 INDIVIDU. Fruit una mica vermellós i verd 

7 1,5 100 0 15   

8 - - - 0 TALLAT 

9 1 0 0 7   

10 2,5 125 0   Flors petites 

11 2 100 0   Flors petites 

12 2,5 90 10     
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13 2 400 0   Flors petites 

14 1,5 10 0   Flors petites 

15 1,8 40 0   Flors petites 

16 1,5 40 0     

17 1,8 50 0     

18 1,5 20 0 6   

19 1,5 150 0     

20 - - - 0 TALLAT 

21 2 80 20   Fruit verd i petit 

22 2 10 0   Flors petites 

23 1,5 50 0     

24 0,3 0 0     

25 2,7 200 100   Fruit verd 

26 0,5 5 0   Fulles molt grans i flors petites 
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27 2,5 300 300   Fruit verd 

28 2,3 300 300   Fruit verd i algun negre. 

29 2,5 160 20   Tronc gruixut i fruit verd 

30 1,3 300 100   Flors petites i fruits petits i verds 

31 - - - 0 TALLAT 

32 1,8 60 20   Fruit verd i algun negre. 

33 1 50 10 10   

34 1,8 30 10   Fruit verd 

35 1 20 0   Flors petites 

36 - - - 0 TALLAT 

37 - - - 0 TALLAT 

38 1,5 400 100   Fruit verd 

39 2 50 50   Fruit verd i algun negre. 

40 - - - 0 TALLAT 
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41 2 400 200   Tronc vermellós i fruit verd 

42 2 60 20   Fruit verd i petit 

43 2 20 80   Fruit verd i tija vermella 

44 1,7 50 200   Fruit verd i negre 

45 2,5 80 0   Flor petita 

46 1,2 90 0   Flor petita 

47 1 300 100   Flors petites i algun fruit verd 
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9.3. Taula caracterització i evolució sortida de camp Setembre 

Població Altura mitjana 
(m) Nº inflorescències Nº 

infructescències Observacions 

1 - - - TALLAT 

2 2 15 0 Flors petites 

3 1,5 25 6 Tronc vermellós, flors petites, fruit petit i verd 

4 2 1000 1000 50% flors i 50% fruit. Tronc vermellós, fruit verd i algun vermellós 

5 2 75 75 50% flors i 50% fruit. Fruit verd 

6 1,8 5 15 TALLAT MENYS 1 INDIVIDU. Fulles pansides, tronc i fruit vermellós 

7 2 50 50 50% flors i 50% fruit. Fruit verd i petit 

8 - - - TALLAT 

9 1 0 0 Tronc vermell 

10 2,5 80 40 Flors petites i fruits verds i petits 

11 2,5 70 30 Tronc vermellós, flors i fruits petits. 

12 3 10 90 Tronc vermellós 
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13 2 300 100 Flors petites i fruits petits 

14 1,8 20 0 Flors petites 

15 2 80 0 Flors petites 

16 1,5 60 0 Tronc vermellós 

17 2 10 40   

18 1,5 20 0   

19 1,5 70 70 Tronc vermellós, flors petites i fruit petit i verd. 

20 - - - TALLAT 

21 2,3 0 100 Fruits verds, negres i algun fruit negre caigut 

22 2 30 0 Flors petites 

23 1,8 25 25   

24 0,5 10 0 Flors petites 

25 3 100 200 Tronc vermellós i fruit verd 

26 1,5 20 0 Fulles molt grans i flors petites 



56 
 

27 2,5 100 500 Fruit verd 

28 2,5 550 50 Fulles seques i fruits verds, negres i algun fruit caigut 

29 2,5 0 180 Tronc gruixut i vermell, fruits verds, negres i caiguts 

30 1,5 100 300 Tronc vermellós i fruit verd 

31 - - - TALLAT 

32 2 20 60 Tronc vermell i fruit negre i caigut. 

33 1,3 0 60   

34 2 10 30 Fruit verd 

35 1,3 35 5 Flors petites 

36 - - - TALLAT 

37 - - - TALLAT 

38 2 250 250 Tronc vermellós i fruit verd 

39 2 0 100 Tronc vermell i fruit negre i caigut. 

40 - - - TALLAT 
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41 2 200 800 Poques flors, fruit verd, negre i caigut 

42 2 50 50 Tronc vermellós i fruit verd 

43 2 10 90 Tronc vermell, fruit verd i algun fruit negre i caigut 

44 2 350 350 Tronc vermellós 

45 2,5 50 50 Fruit verd i petit i flors petites 

46 1,2 75 75 Fruit verd i petit i flors petites 

47 1,5 100 300 Tronc vermellós i fruit verd 

 


