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Baccharis halimifolia L. és un arbust
semicaducifoli de la família de les asteràcies
que pot assolir una alçada fins de 4 metres.
Les fulles són simples i alternes, d’entre 5 i
10 centímetres de llargada, amb dents marca-
des, almenys les de la part mitjana de la tija.
És una planta dioica tot i que no presenta dife-
rències morfològiques entre sexes. La flora-
ció té lloc a la tardor; els capítols és disposen
en panícules terminals amples i són formats
per flors de corol·la blanca o lleugerament
groguenca, que són pol·linitzades pel vent.
Els fruits són cípseles amb llargs plomalls de
pèls apicals.

És una planta originària de la costa atlànti-
ca d’Amèrica del Nord i de la del golf de
Mèxic, des de Texas fins a Connecticut
(Krischik & Denno, 1990; Gilman, 1999) on
viu en aiguamolls tant costaners com interi-
ors. Presenta un seguit d’adaptacions que li
permeten tenir una gran amplitud ecològica i
ser capaç d’expandir-se en els primers estadis
de successió vegetal, com la producció d’un
elevat nombre de llavors, la seva dispersió a
llargues distàncies mitjançant el vent i l’aigua,
una promoció de la germinació per exposició
a la llum, capacitat de producció de llavors en
condicions d’ombra densa, tolerància a un
ampli rang de nutrients al sòl i salinitat, una
tolerància relativa a la manca de nitrogen durant
les primeres setmanes de desenvolupament i
la capacitat de sobreviure en episodis d’inun-

dació i sequera. Tolera bé els sòls salins, sot-
mesos a inundació, sorrencs, argilosos o mar-
gosos (Westman et al., 1975).

La seva introducció a diversos països euro-
peus i d’Oceania es deu al seu ús com a planta
ornamental. Actualment es considera una plan-
ta invasora a la costa del Pacífic d’Austràlia
(Parsons & Cuthbertson, 1992) i al litoral atlàn-
tic francès i cantàbric. A la península Ibèrica és
present entre el País Basc i Astúries (Campos
et al., 1998, Meaza et al., 1999, Aizpuru et
al., 2003, Sanz Elorza et al., 2005), on és
plantada des de mitjan segle XX. Pot colonitzar
grans extensions d’aiguamolls litorals despla-
çant a bona part de les espècies autòctones
d’aquestes zones. S’ha prohibit la seva utilit-
zació en projectes de restauració ambiental al
principat d’Astúries i es realitzen nombrosos
assaigs per a l’eradicació d’aquesta espècie
tant a l’Estat espanyol com al francès.

A Catalunya no coneixem cap indicació de
la presència d’aquesta espècie i, per tant, creiem
que es tracta de la primera indicació sobre la
naturalització d’aquesta planta a casa nostra.
Cal dir que les poblacions més properes es
troben al Rosselló, on és localment abundant
prop dels llocs on s’ha plantat. La primera
observació es féu el mes de juliol, concretament
es va trobar un únic individu enmig d’una
bardissa en un rec dels arrossars de Pals (Baix
Empordà, Girona); els testimonis d’herbari es
conserven a l’Institut Botànic de Barcelona
(BC) i a la Universitat de Girona (HGI 18721).
Durant el mes de setembre es pogué compro-
var que es tractava d’un peu masculí, però
atès el caràcter invasor de l’espècie i les expe-
riències que la ràpida extensió a altres territo-
ris europeus (Rappé et al., 2004; Sinnassamy,
2004), s’eliminaren totes les branques florífe-
res alhora que es considera necessari iniciar
un seguiment exhaustiu a la zona del Baix Ter
per tal de localitzar la presència de més indi-
vidus per a la seva eradicació.
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