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ESPÈCIES INVASORES: VISITANTS NO CONVIDATS 
 

La facilitat amb què es mouen mercaderies i persones ens ha permès viatjar a desti-
nacions llunyanes, conèixer altres cultures i comprar bens de consum o aliments 
procedents de qualsevol indret del món. Tanmateix, la globalització també afecta a la 
resta d’éssers vius, que s’introdueixen en ecosistemes on no es trobaven de forma 
natural i poden generar greus conseqüències. 

Algunes invasions d’espècies són intencionades, com la perca 
del Nil que es va introduir al llac Victòria (centre-oest d’Àfrica) 
el 1954 per substituir el sobrexplotat peix autòcton. El resultat 
ha estat l’extinció de 200 espècies de peixos i, pel canvi en el 
sistema de pesca, la destrucció dels boscos propers, 
l’increment dels nivells de nutrients i la invasió d’algues al llac. 
A més, el peix obtingut s’exporta a països desenvolupats, de 
forma que la població local ha perdut la seva font de recursos. 

Altres invasions són accidentals i més properes, com ara la 
proliferació del mosquit tigre asiàtic i la mosca negra, que ens 
generen molèsties creixents cada estiu, o el musclo zebra i el 
jacint d’aigua, que afecten els nostres rius i la seva economia. 
Nosaltres podem contribuir a reduir aquestes invasions i miti-
gar-ne els efectes. A continuació us en donem algunes pistes. 
 

 Què podem fer contra les espècies invasores? 
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Posar-ho difícil als invasors aplicant les mesures adients en cada cas. 
Per exemple, amb el mosquit tigre s’ha d’evitar l’acumulació d’aigua en 
plats de sota els testos o qualsevol altre recipient, rentar els canals de 
desguassos, i cobrir forats i depressions del terreny on s’hi pugui acu-
mular aigua. Amb el musclo zebra, si es fan activitats d’aigua cal netejar 
bé tot el material per no traslladar larves d’un indret a un altre. 
No consumir productes introduïts en altres ecosistemes com la perca 
del Nil (que aquí es ven com a anfós, o mero en castellà), perquè porten 
associats efectes molt negatius sobre el medi ambient i la població del 
lloc d’on provenen. 
Plantar espècies autòctones, ja que proporcionen aliment i resguard a la 
fauna nativa. S’han d’evitar les mescles de llavors, com ara les denomi-
nades «flors silvestres», ja que contenen espècies invasores. 
Evitar la compra d’animals de companyia exòtics, i si ja els tenim no 
alliberar-los en cap cas al medi natural. 
Quan viatgem a països exòtics, tenir cura de netejar bé el calçat i la 
roba perquè poden portar llavors o determinats organismes.  

http://www.ecoterra.org/data/pa40.pdf
http://www.issg.org/database/species/reference_files/100Spanish.pdf
http://invasiber.org/presentacion.php
http://www.terra.org/articulos/art01230.html

