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Amèrica del Nord
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amb cranc

Amèrica del Sud

Àfrica

ÀsiaEuropa

Oceania

Carpa Cyprinus carpio ▼
Introduïda des de fa molts anys, 
la seva presència altera molt 
notablement els ecosistemes
aquàtics.

◀  Cranc de riu americà 
Procambarus clarkii

Ha desplaçat el cranc de riu del país 
i ha esdevingut un nou predador, i 

alhora  una presa per a ocells aquàtics 
i llúdrigues.

Morrut ▶ 
de les palmeres
Rhynchophorus 
ferrugineus
Arribat a finals del s. xx, 
perfora les palmeres 
(també introduïdes!) fins 
a assecar-les totalment.

Papallona 
del boix ▶ 
Cydalima  
perspectalis 
D’arribada recent, en pocs anys ha 
devastat els boixos de la Garrotxa i s’ha 
estès arreu on creix aquest arbust.

Nàiada asiàtica ▲
Sinanodonta 
woodiana
Aquest gran mol·lusc 
fluvial ha esdevingut 
dominant als trams 
baixos de molts rius, 
en detriment de 
nàiades autòctones.

◀  Cranc blau
Callinectes 

sapidus
Provinent de 

l’Atlàntic americà,
en pocs anys ha

colonitzat litorals
sorrencs i el curs 

baix dels rius.

 ▲  Visó americà Neovison vison 
Escapat (o alliberat) de granges 
pelleteres als anys 90 del s. xx, 
ara és un nou predador de fauna 
aquàtica de tota mena.

Canya Arundo donax  ▶   
Provinent d’Àsia (tot i que 
sovint se li’n diu americana), 
des d’antic, colonitza marges, 
lleres i vores de
rius, rieres i camps.

Tortuga ▶
d’orelles vermelles
Trachemys scripta elegans
Les tortuguetes venudes com a mascotes, alliberades  
de forma improcedent al medi, han envaït ambients 
aquàtics i han desplaçat les tortugues autòctones.

 ◀  Herba de la Pampa Cortaderia selloana
Utilitzat en jardineria, té un alt poder invasor, ja que el 

vent n’escampa les llavors, i és difícil d’erradicar.

▲  Bàlsam
Carpobrotus edulis

Originari de Sud-àfrica, ha estat emprat 
en jardineria per la seva floració i 

capacitat entapissadora, fet que  
l’ha convertit en un flagell en els 

ambients litorals.

 ◀  Cotorreta  
de pit gris

Myiopsitta monachus 
Escapada de la captivitat,

després de colonitzar 
el medi urbà ha anat avançant cap 

a ambients rurals, on pot perjudicar 
alguns conreus.

  ▲  Vespa  
asiàtica 

Vespa velutina

La vespa asiàtica és una de tantes espècies 
forànies que han alterat els nostres 
ecosistemes. Vet aquí altres exemples 
d’animals i plantes invasores que causen 
pertorbacions en el medi, on en molts  
casos les possibilitats de control  
efectiu solen ser limitades.

© Il·lustracions: Toni Llobet
Les diferents espècies no estan  

il·lustrades a escala.

LA VESPA ASIÀTICA
Conèixer, prevenir i gestionar
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