Una espècie invasora
La pampa del Caucas és una planta originària de les
muntanyes del Caucas, entre Rússia, Geòrgia i
Azerbaidjan. S'ha emprat com a planta ornamental
en jardins del centre i nord d'Europa, des d'on s'ha
escampat, i s'ha establert en ambients naturals.
Actualment està naturalitzada a la major part
d'Europa central i occidental, on ha esdevingut una
de les plantes invasores més preocupants del
continent, pels seus efectes negatius sobre la salut
humana.

Ajudeu a controlar
la pampa del Caucas
L'any 2016 es va començar el control d'aquesta
espècie a la ribera del Segre i es van eliminar més de
1.000 individus. No obstant això, és important seguir
treballant-hi.
Per poder fer un control eficaç, l'alerta precoç és
fonamental. Els usuaris del riu (pescadors, caçadors,
pastors, agricultors) podeu contribuir molt a localitzarla i evitar que proliferi.

Com?
Si veieu alguna planta que podria ser-ho, feu-ne una
foto i una descripció de l'emplaçament on l'heu
trobada, o bé agafeu-ne la seva coordenada amb el
mòbil, i envieu-la a:

L'arribada de la pampa del Caucas a la Cerdanya
s'atribueix a la presència d'aquesta planta en un jardí
de Font-romeu, i la posterior dispersió de les seves
llavors a través de cursos d'aigua. Es va localitzar a
la Cerdanya per primera vegada l'any 2013, prop de
Puigcerdà, i posteriorment se'n va detectar en
diversos punts de la ribera del Segre. La seva
presència és escassa, per la qual cosa encara hi ha
oportunitats de poder gestionar el problema.
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La pampa del Caucas,
una planta perillosa
a la ribera del Segre

Un problema per a la salut humana
La pampa del Caucas té efectes negatius sobre el
medi natural i l'agricultura, atesa la seva capacitat
d'alterar la composició específica dels ecosistemes
naturals que envaeix.
No obstant això, la conseqüència més greu que
ocasiona la presència d'aquesta planta és el perill
que representa per a la salut humana. La pampa
del Caucas conté una substància tòxica
(fotocumarina) que reacciona amb la llum del sol
i ocasiona lesions diverses com són nafres,
cremades, butllofes o inflamacions si es té un
contacte directe amb la planta. Un dels efectes
més greus es produeix si es toca la seva saba (els
sucs interns de la tija i les fulles) quan es talla.
Els efectes sobre la pell no són immediats, i poden
trigar a aparèixer fins a 24 hores. No obstant això,
una vegada s'han produït efectes reactius, aquests
poden perdurar setmanes i fins i tot mesos. La
intensitat dels efectes depèn de la sensibilitat de
cada persona.

Com la podem reconèixer?

Com evitar danys greus?

Es tracta d'una planta de la família de les Apiaceae.
El millor moment per reconèixer-la és quan està
florida, al final de l'estiu. És una planta molt gran, la
qual d'adulta pot arribar fins als dos o quatre metres
d'alçada, que produeix llavors seques, el·líptiques,
aplanades i molt nombroses.

Prevenció:

Les fulles de les plantes adultes (més de cinc anys),
situades al nivell del terra, fan d'un a dos metres i
mig de llarg i prop d'un metre d'ample. La tija que
porta les flors sol fer tres o quatre metres d'alçada.

Si l’heu tocada:

Les plantes joves, de menys de quatre o cinc anys,
són més difícils de reconèixer perquè no floreixen.
En aquest cas, per detectar-les cal fixar-se en les
fulles grosses (sovint de més d'un metre de llargada)
i de marges molt retallats, amb les entrades agudes.
Les fulles són verdes pels dos costats.

Si veieu aquesta planta, no la toqueu.
Sobretot, no la talleu, per exemple per obrir
camins d'accés al riu. Quan es talla és quan hi ha
més risc de ser esquitxats per la saba i que així es
produeixin danys greus.

Renteu-vos immediatament la pell exposada amb
molta aigua.
Tapeu-vos amb roba el lloc de contacte, de manera
que no hi toqui sol. Porteu-ho tapat dos o tres dies.
Si la planta o la seva saba us han tocat els ulls,
aneu al metge ràpidament.
Aneu al metge també si apareixen taques o inflamacions a la pell, malgrat haver rentat amb aigua
i tapat la zona de contacte.

