Interès dels ambients dunars

Principals
espècies
invasores
del litoral
de la duna
de Sant Martí

A la zona de duna, on l’acumulació de sorra és evident, hi podem trobar comunitats
vegetals obertes, baixes i molt especialitzades amb espècies com el borró
(Ammophyla arenaria), el violer marí (Matthiola sinuata), el melgó marí (Medicago
marina),o la lleterassa de platja (Euphorbia paralias).

La duna litoral de Sant Martí
La duna litoral de Sant Martí d’Empúries es troba inclosa dins el Catàleg de Forests
d’Utilitat Pública (CUP) des de l’any 1929, i és propietat de la Generalitat de Catalunya.
Ocupa una superfície total de 15,04ha, i conforma un espai no urbanitzat a primera línia
del litoral de gran valor ecològic i paisatgístic.
L’any 1992, arrel dels Jocs Olímpics de Barcelona, es va inaugurar el Passeig
d’Empúries, el qual transcorre pel bell mig de la duna litoral. En aquell moment de
menor consciència ambiental, es varen plantar gran diversitat d’espècies de jardineria
d’origen forani, moltes de les quals han proliferat per tot l’espai afectant aquest hàbitat
tan sensible. L’abandó de restes de jardineria, i la plantació de plantes invasores en
jardins propers, també han ajudat a accentuar la problemàtica actual.
Des de l’any 2013 fins a dia d’avui, s’han realitzat diverses actuacions puntuals
d’eliminació i control de flora invasora present a la duna mitjançant tècniques manuals i
aplicacions químiques controlades per part de la Generalitat de Catalunya; actualment,
s’hi està s’està desenvolupant un projecte integral de control de l’ailant i l’ungla de gat
per part de l’Obra Social “la Caixa”, l’ajuntament de l’Escala i la Diputació de Girona.

Al reraduna hi trobem una major complexitat ambiental, amb comunitats vegetals
més denses i altes, i amb una diversitat florística molt més diversa. Són
característiques d’aquest ambient, el lliri de mar (Pancratium maritimum), la paradella
(Rumex roseus), o el gavó (Ononix natrix).

El manteniment

Pitospor
Pittosporum tobira
Família: Pitosporàcies
Orígen: Xina i Japó
Propagació: El pitospor es propaga
vegetativament per l’arrelament de
fragments dipositats al medi (sovint
restes de poda), els quals tenen una
gran capacitat d’arrelar. També es
produeix per llavors, que poden ser
escampades per animals que en
consumeixen els fruits.

El control de la flora invasora
implica necessàriament un
seguiment i un manteniment
continuats. L’esforç que
requereix repassar els espais
que havien estat envaïts és molt
petit, però de vital importància.
És per aquest motiu que
l’ajuntament de l’Escala en farà
el manteniment durant els
propers anys.

Retirada d’ungla de gat (Carpobrotus). 2015

Els sistemes dunars costaners conformen un ambient natural fàcilment identificable
respecte a la resta del territori, ja sigui pel substrat format per dipòsits sorrencs o per
situar-se a la petita franja intermèdia entre el mar i la terra ferma. Es tracta
d’ambients dinàmics caracteritzats per suportar unes condicions climàtiques
extremes (salinitat, fort vent, etc.) que provoquen la presència d’un conjunt de
plantes adaptades i exclusives de gran valor ecològic.

Ajuntament de l’Escala: www.lescala-empuries.com

La duna
litoral
Duna degradada
Introduïdes:

Ruderals:
6. Parietaria
(Parietaria officinalis)
7. Malva major
(Malva sylvestris)
8. Ortiga
(Urtica dioica)
9. Porrassina
(Asphodelus fistulosis)
10. Verònica arvense
(Veronica arvensis)
11. Tórtora turca
(Streptopelia decaocto)

Duna degradada

1. Ailant
(Ailanthus altissima)
2. Robinia acàcia
(Roínia Pseudoacacia)
3. Pita
(Agave americana)
4. Potòspor
(Pittosporum tobira)
5. Bàlsam, ungla de gat
(Carpobrotus edulis)

1. Borró
(Ammophyla arenaria)
2. Lleteresa de platja
(Euphorbia paralias)
3. Alfals marí, melgó marí, trèvol de platja, userda marina
(Medicago marina)
4. Violer de mar
(Matthiola sinuata)
5. Campaneta, campanetes de canyar, corretjola gran,
corriola gran, escanyapoll, herba de campana
(Calystegia sepium)
6. Assutzena, lliri de mar,
(Pancratium maritimum)
7. Camamilla de mar
(Anthemis maritima)
8. Badola tingitana, paradella tangerina
(Rumex roseus)
9. Caps blancs, herba pixanera,
(Alyssum maritimum)
10. Apegalosa, atrapamosques, gavó
(Ononis natrix)
11. Tamariu
(Tamarix sp)
12. Pi blanc
(Pinus halepensis)
13. Aladern
(Rhamnus alaternus)
14. Llentiscle
Pistacia lentiscus
15. Abella comuna
(Amegilla quadrifasciata)
16. Borinot de les corretjoles
(Agrius convolvuli)
17. Sargantana cuallarga o sargantaner gros
(Psammodromus algirus)
18. Sargantana ibèrica
(Podarcis hispanica)
19. Gavina vulgar
(Larus cachinans)
20. Corriol camanegre
(Charadrius alexandrinus)
21. Cogullada vulgar
(Galerida cristata)
22. Trist
(Cisticola juncidis)
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