
Aquelas especies da flora, fauna ou fungos que sendo 
orixinarias doutros países ou continentes foron 
introducidos nos nosos ecosistemas e agora supoñen 
unha grave ameaza para a nosa biodiversidade, 
economía e saúde.

Que son as especies exóticas invasoras?

Que problemas ocasionan?

Ecolóxicos: a introdución de EEI modifica os nosos 
ecosistemas sendo a segunda causa de perda de 
biodiversidade a nivel mundial segundo a ONU. 

EconómicosEconómicos: as EEI causan graves danos no sector 
primario: agricultura, gandería, silvicultura, 
piscicultura, apicultura, pesca, caza... O seu control ou 
erradicación supón un custe anual na Unión Europea 
de 12500 millóns de euros. 

Sanitarios:Sanitarios: as  EEI tamén poden prexudicar a nosa 
saúde, as veces son vectores de enfermidades, 
causantes de alerxias e danos epidérmicos. 
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A TÚA AXUDA É MOI IMPORTANTE!

Colabora
Descarga a  Ficha de EEI  da Rede de Alerta Temperá - CMAOT -
Envia as túas observacións a: biodiversidade2.cma@xunta.es

Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula 
o Catálogo español de especies exóticas invasoras.

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente:
mapama.gob.es

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio:
cmaot.xunta.gal

Consulta

Non adquiras mascotas exóticas invasoras. Tampouco as 
abandones no medio natural. Se non podes coidar da túa 
mascota, contacta co servizo de Conservación da Natureza da 
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da 
túa provincia quen poderá asesorarte sobre os posibles 
destinos.

Planta especies autóctonas. Non adquiPlanta especies autóctonas. Non adquiras plantas ornamentais 
invasoras e nunca botes os restos de podas na natureza.

Viveiros e profesionais da xardinería: deben manterse ao tanto 
das novidades lexislativas e informar aos clientes sobre a 
problemática das EEI.

Actividades de Actividades de xestión do medio natural: evitarase a dispersión 
de EEI ao través da maquinaria e roupa de traballo. Formarase 
ao persoal en materia de EEI.

Obras e infraestruturas: deben considerarse medidas 
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Como podo axudar?

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS PRESENTES EN GALICIA

Un perigo para a nosa biodiversidade

PRECISAMOS DA TÚA COLABORACIÓN



UÑA DE GATO
ORIXE: Sudáfrica.
PERIGO: elimina as especies 
autóctonas formando alfombras 
densas que impiden 
o desenvolvemento doutras plantas.

HERBA DA PAMPA
ORIXE: America do Sur. Primeira 
cita en España 1953, Santander.

PERIGO: cada "plumeiro" produce 
milleiros de sementes que 
dispersadas polo vento poden viaxar 
ata 25 km e orixinar unha nova 
planta.

ACACIA
ORIXE: todas as especies son 
orixinarias de Australia (mimosa, 
acacia moura, acacia de folla longa...).

PERIGO: producen milleiros de 
sementes de gran resistencia e 
persistencia no solo, rebrotando 
incluso despois dos incendios.

HERBA DA FORTUNA
ORIXE: América do Sur. Primeira 
cita en Galicia 1949, Tui.

PERIGO: o talo rompe  facilmente  e 
os fragmentos flotan e son 
transportados polos ríos enraizando 
e orixinando novas plantas.

ÁGAVE
ORIXE: Leste de México.
PERIGO: perigosa para os humanos 
porque as súas follas rematan en duras 
espiñas que poden causar feridas. 
Nas dunas compiten coas especies 
autóctonas producindo plantas a 
longas distancias ao través das súas 
longas raíces.

MARGARIDA AFRICANA
ORIXE: Sudáfrica, rexión 
do Cabo.

PERIGO: as sementes poden 
permanecer viables no solo varios 
anos e orixinar unha nova planta. 
Considérase tóxica para os 
mamíferos, porque acumulan nitratos.

BAMBÚ XAPONÉS
ORIXE: Xapón e China.
PERIGO: impide o crecemento da 
flora autóctona, colapsa os ríos 
e rompe asfaltos e tuberías en busca 
de auga. Considerada pola UICN 
como unha das 100 plantas máis 
daniñas do mundo.

MAPACHE
ORIXE: América do Norte e América 
Central.

PERIGO: ten unha gran capacidade 
colonizadora e provoca danos 
importantes sobre as especies ligadas 
aos cursos dos ríos, algunhas delas 
incluídas no Catálogo galego de 
especies ameazadas.

AVESPA ASIÁTICA
ORIXE: Sudeste asiático.
PERIGO: prean sobre insectos 
autóctonos producindo danos na 
entomofauna. Causan un gran 
impacto ambiental e perdas 
económicas nas producións apícolas 
e de froita.

SAPOCONCHO DE FLORIDA
ORIXE: México e EEUU.
PERIGO: Compite polo alimento 
e hábitat co sapoconcho común 
autóctono, en perigo de extinción en
Galicia. Ademais pode transmitirlles 
axentes patóxenos ou parasitos.

CATA ARXENTINA
ORIXE: América do Sur.
PERIGO: depredan ovos e polos de 
aves pequenas, danan cultivos (froita, 
tomates...), son extremadamente 
ruidosas. Poderían ser vector de 
propagación de axentes patóxenos. 

VISÓN AMERICANO
ORIXE: América do Norte.
PERIGO: os seus impactos principais 
son pola depredación sobre aves 
acuáticas e peixes pero tamén pode 
depredar sobre pequenos mamíferos, 
anfibios, réptiles ou animais 
domésticos.

AMEIXA ASIÁTICA
ORIXE: Asia, Australia e África.
PERIGO: Os seus efectos supoñen a 
alteración da cadea trófica polo 
desprazamento dos bivalvos
autóctonos ao competir polo espazo e 
polos recursos alimenticios.

CARANGUEXO AMERICANO
ORIXE: Nordeste de México e 
centro e sur de EEUU.
PERIGO: A súa actividade escavadora 
degrada as beiras fluviais provocando 
turbidez na auga e afectando ao 
hábitat das especies autóctonas. Gran 
predador de invertebrados, peixes, 
ovos e larvas de anfibios.

En Galicia están presentes especies exóticas que nos 
están a invadir, loitar contra elas é tarefa de todos. 
Precisamos da túa axuda!

Algunhas Especies Exóticas Invasoras en Galicia


