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RESUM
Com a part de les estratègies de prevenció, l’avaluació del potencial
invasor de les espècies exòtiques que poden arribar de nou a un territori
o que hi presenten una història recent d’introducció és crucial en la
lluita contra les invasions. Per aquest motiu, es presenta el protocol
i l’aplicatiu excel annex d’Anàlisi de Riscos d’Espècies Exòtiques a
Catalunya elaborat per a plantes, animals terrestres i animals aquàtics.
Aquest protocol s’ha dissenyat seguint l’esquema d’avaluació del risc
d’invasió de males herbes australià o Weed Risk Assessment (WRA,
Pheloung et al., 1999), àmpliament utilitzat i testat, per a les plantes, i
s’ha adaptat per a l’anàlisi de risc dels animals terrestres i aquàtics.
L’objectiu principal d’aquest manual és posar a disposició de gestors,
tècnics o administradors en matèria de la gestió d’espècies exòtiques
i de conservació de la biodiversitat una eina d’utilització senzilla i
pràctica que permeti avaluar la capacitat potencial d’una espècie exòtica
d’esdevenir invasora a Catalunya. D’aquesta manera, es complementa
el manual de valoració i priorització d’actuacions de gestió d’espècies
exòtiques invasores a Catalunya (Rotchés-Ribalta et al., 2021) en la
determinació del risc potencial invasor de les espècies a gestionar en
cas que encara no es trobin dins la legislació vigent.
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Introducció
Les invasions biològiques i la seva gestió
Les invasions biològiques representen un dels
components més importants del canvi global
actual i suposen una amenaça significativa per a
la conservació de la biodiversitat i la funció dels
ecosistemes (IUCN, 2021). Els impactes que poden
ocasionar les espècies invasores són de diversa
índole, ja que solen provocar impactes ecològics,
com el desplaçament d’espècies natives o canvis
en l’estructura i funcionament dels ecosistemes,
però també tenen impactes socio-econòmics
remarcables sobre l’economia, la societat i la
salut humana (Simberloff et al., 2013).
Les invasions biològiques fan referència, sobretot,
al procés d’expansió de les espècies exòtiques o
al·lòctones pel nou territori. Malgrat això, convé
tenir present que la introducció i l’establiment de
noves espècies exòtiques representen una etapa
fonamental del procés d’invasió. Si bé és cert que
no totes les espècies que s’introdueixen de nou
aconsegueixen establir-se i, d’aquestes, no totes
esdevenen invasores, la detecció de les espècies
exòtiques en aquests estadis de colonització
incipient resulta de gran rellevància com a
mesura preventiva (Roy et al., 2014).
Durant les últimes dècades, en el marc de
la globalització, factors com l’increment de
l’intercanvi de persones i mercaderies, el canvi
climàtic i la progressiva artificialització del
paisatge han contribuït a accelerar el ritme
d’introducció i establiment d’espècies exòtiques,
així com a intensificar els impactes que
ocasionen (Dukes and Mooney, 1999; Simberloff
et al., 2013). I Catalunya no en queda al marge,
sinó tot al contrari: l’elevat grau d’antropització
del paisatge, la gran densitat de població i els
intercanvis constants de mercaderies i persones,
juntament amb la bondat del clima mediterrani
fan que Catalunya sigui una de les àrees d’Espanya
i d’Europa amb més concentració d’entrada i
establiment d’espècies exòtiques.
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Davant
d’aquesta
problemàtica
creixent,
diversos organismes internacionals i institucions

reconeixen la necessitat de “prevenir la introducció
i controlar o erradicar les espècies invasores ja
establertes que puguin amenaçar els ecosistemes,
els hàbitats o les espècies natives” (Article 8,
5 de juny de 1992, Conveni de Biodiversitat
de 1992). Amb aquesta finalitat, el 2018 es va
aprovar l’Estratègia del patrimoni natural i la
biodiversitat de Catalunya (GOV/77/2017, de 13
de juny) amb la qual es defineixen les actuacions
de lluita prioritàries contra la problemàtica de les
invasions biològiques.
En la lluita contra les invasions, en general calen
estratègies múltiples de gestió que s’adaptin a
l’estat d’invasió en el que es troba cada espècie
exòtica al territori. Aquestes estratègies són,
sovint, integrades per actuacions de prevenció de
l’entrada de noves espècies exòtiques; de detecció
i resposta ràpida davant d’invasions incipients
o de control i erradicació de les invasions ja
consolidades. Malgrat això, no existeixen dues
situacions d’invasió iguals, ni tant sols per a
la mateixa espècie, ja que cada població, cada
hàbitat, cada espai envaït és el resultat de
nombrosos factors ambientals, ecològics i socials.
Amb la intenció d’homogeneïtzar i integrar la
presa de decisions respecte el control i la gestió
de les espècies exòtiques al territori, en el marc
del projecte EXOCAT liderat per part del CREAF
per encàrrec de la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha
elaborat un manual de valoració i priorització
d’actuacions de gestió d’espècies exòtiques
invasores a Catalunya (Rotchés-Ribalta et al.,
2021). Aquest manual representa una eina d’ajuda
i recolzament a l’hora de valorar i prioritzar
les actuacions relacionades amb el control de
les espècies exòtiques invasores i la idoneïtat
d’emprendre, o no, una actuació proposada.
Un aspecte fonamental que aquest manual de
valoració i priorització reivindica per a la presa
de decisió és la valoració del potencial invasor
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de l’espècie a gestionar. Des del 2013, amb
l’aprovació del Reial Decret 630/2013 de 2
d’agost, amb el qual es regula el Catàleg espanyol
d’espècies exòtiques invasores, es disposa d’un
instrument legal que llista el conjunt de tàxons
exòtics que constitueixen o poden constituir una
amenaça greu per a les espècies autòctones,
els hàbitats o els ecosistemes, així com per a
l’agronomia o els recursos econòmics associats
a l’ús del patrimoni natural. Malgrat això, sovint
la legislació no arriba a considerar espècies que
encara no han estat detectades a un nou territori
o que són d’introducció recent, però que poden
presentar un comportament invasor remarcable.
És per aquest motiu que convé posar a disposició
una eina d’utilització senzilla i pràctica que
permeti avaluar la capacitat potencial de les
espècies d’esdevenir invasores a un nou territori.

El risc d’invasió
En general s’assumeix que les invasions biològiques
depenen del context, en el qual intervenen tant les
característiques de l’espècie com les de l’hàbitat
receptor, de les vies d’entrada utilitzades per
l’espècie i els mecanismes de dispersió existents
en cada cas (Richardson and Pyšek, 2006).
S’han plantejat nombroses hipòtesis relacionades
amb l’èxit invasor de les espècies, però cap d’elles
representa una explicació universal (Richardson
and Pyšek, 2006). De manera general, els
diferents aspectes que s’han relacionat amb l’èxit
d’invasió es poden classificar en tres grans grups
de variables (García-de-Lomas et al., 2014):
-

-

Les característiques biòtiques, ja sigui
relacionades amb les propietats de l’espècie
invasora en qüestió, com amb les interaccions
que pot tenir amb la comunitat receptora
(enemics naturals, competència, mutualisme,
comensalisme, xarxes tròfiques, etc.).
Les
característiques
abiòtiques
de
l’ecosistema envaït, relacionat amb les

-

condicions i el règim de l’hàbitat receptor,
la disponibilitat de recursos, el tipus i la
freqüència de les pertorbacions i la seva
localització geogràfica.
La característiques de la invasió, que inclou
aspectes com la pressió de propàguls, o el
nombre de propàguls en cada introducció,
la freqüència d’introducció, els usos de
l’espècie, els mecanismes de dispersió i les
característiques dels propàguls.

Així doncs, per a que una espècie exòtica tingui
èxit d’invasió aquests tres grups de variables
hauran de ser favorables. Aleshores, detectar el
risc potencial d’invasió no deixa de ser altra cosa
que detectar aquelles variables que es relacionen
amb la pròpia espècie i l’ambient receptor i que
acabaran determinant l’èxit potencial d’invasió
d’una espècie en concret en un nou territori
receptor. Malgrat això, moltes de les variables
involucrades no són fàcils de determinar o de
mesurar i això en dificulta la predicció. A més,
totes aquestes variables fluctuen i canvien en
el temps i l’espai, ja sigui per fenòmens naturals
o per acció de l’home o les característiques de
la pròpia espècie. Tot això fa que les invasions
biològiques siguin fenòmens altament aleatoris
o idiosincràtics i de difícil predicció (Gassó et al.,
2009), provocant que el disseny d’eines fiables
d’anàlisi de risc d’invasió sigui un veritable repte.

Esquemes per a l’anàlisi del risc d’invasió
S’han desenvolupat diferents aproximacions
que permeten avaluar el risc potencial d’invasió
d’espècies exòtiques a un nou territori. Algunes
eines d’avaluació fan servir mètodes qualitatius
mitjançant criteris formals que permeten assignar
una espècie com a potencial invasora i incorporarla a la llista negra d’espècies no permeses a un
territori. Altres aproximacions utilitzen sistemes
quantitatius a través de les puntuacions atorgades
a diferents criteris d’avaluació i permeten assignar
l’espècie a un determinat nivell de risc d’invasió.
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Un dels esquemes d’avaluació del risc d’invasió
més pioners i estès internacionalment va ser
desenvolupat per a l’anàlisi de risc d’espècies
vegetals potencialment invasores i implementat
per les autoritats d’Austràlia i Nova Zelanda.
Es tracta del protocol d’anàlisi de risc Australià
(Australian Weed Risk Assessment, WRA)
(Pheloung et al., 1999), i consisteix en un sistema
quantitatiu basat en les respostes d’un qüestionari
de 49 preguntes que recullen informació sobre
les preferències climàtiques de la planta, el
seu historial d’introduccions i domesticació a
altres regions, els trets biològics i els mètodes
de reproducció, dispersió i persistència. Les
respostes a aquest qüestionari, associades
cadascuna a una puntuació determinada, acaben
generant un valor numèric que classifica la planta
segons el seu potencial invasor.
L’èxit d’aquest model ha estat testat i comprovat
a diferents països (Gassó et al., 2010; Gordon et
al., 2008) i resulta ser una eina prou consistent
en l’avaluació del potencial invasor de les
espècies vegetals. És per aquest motiu que
ha estat àmpliament utilitzat i ha inspirat el
desenvolupament d’eines similars a diversos
països com el Regne Unit (Baker et al., 2008;
Copp et al., 2005; Tricarico et al., 2010), Bèlgica
(Branquart (ed.), 2007), Noruega o Estats Units
i Canadà (Leung and Dudgeon, 2008). Aquest
mètode ha estat també aplicat a Espanya (Gassó
et al., 2009) i Catalunya (Andreu et al., 2011), i
és el que ha servit de base per a l’elaboració del
present Manual per a l’Anàlisi de Riscos d’Espècies
Exòtiques a Catalunya.
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Malgrat aquest mètode ha estat dissenyat
únicament per a avaluar plantes, s’ha utilitzat
com a base per a implementar-ho en un ventall
més ampli d’organismes per a valorar-ne el
risc d’invasió. Per exemple, s’han desenvolupat
protocols quantitatius d’anàlisi de risc per a
invertebrats d’aigua dolça (Tricarico et al., 2010),
per a peixos d’aigua dolça (Copp et al., 2005),
amfibis i peixos i invertebrats marins (CEFAS,
2010).

El manual per
a l’anàlisi de
riscos d’espècies
exòtiques a
Catalunya
Consideracions prèvies
En aquest manual es presenta el protocol d’anàlisi
de riscos d’espècies exòtiques a Catalunya
elaborat per als grups de plantes, animals
terrestres i animals aquàtics. Els objectius
principals d’aquest manual són posar a disposició
de gestors, tècnics o administradors en matèria
de la gestió d’espècies exòtiques invasores i de
conservació de la biodiversitat una eina pràctica i
relativament senzilla de valoració de la capacitat
d’invasió i d’impacte que pot presentar de manera
potencial una espècie exòtica que encara no ha
estat introduïda a un territori o hi presenta una
història recent d’introducció. Aquest protocol,
a més, complementa el manual de valoració i
priorització d’actuacions de gestió d’espècies
exòtiques invasores a Catalunya (Rotchés-Ribalta
et al., 2021) en la determinació del risc potencial
invasor de les espècies a gestionar en cas que
encara no es trobin dins la legislació vigent.
L’elaboració d’aquest protocol d’anàlisi de risc
d’espècies exòtiques ha estat basada en l’esquema
d’avaluació de males herbes australià descrit
anteriorment (Pheloung et al., 1999), donada la
bona acceptació i aplicabilitat a nivell d’Espanya
i Catalunya (Andreu et al., 2011; Gassó et al.,
2009) i a altres territoris. Utilitzar un protocol
àmpliament estès i utilitzat permetrà comparar
els resultats amb els obtinguts en altres territoris
o per espècies similars. A més, com que es tracta
d’un mètode adaptat i emprat per a diferents
organismes, s’ha pogut adaptar als grups d’animals
terrestres i animals aquàtics, considerant també
altres documents previs d’avaluació del risc
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d’invasió per a diferents organismes (Andreu et
al., 2011; Copp et al., 2005).
S’estableixen una sèrie de requisits indispensables
en els que una eina d’aquest tipus ha de comptar
per a que sigui pràctica i d’àmplia utilitat. Ha de
procurar: a) ser actual i recollir els avenços en la
matèria; b) utilitzar criteris associats al potencial
invasor que estiguin acceptats per la comunitat
científica internacional; i c) que tingui una
fiabilitat provada per a detectar tant espècies
d’alt risc potencial d’invasió com espècies
de baix risc. Per a això, ha de ser una eina
fàcilment modificable en el temps i adaptable a
les actualitzacions i avenços en el coneixement.
A la vegada, ha de ser una eina intuïtiva per
a l’usuari, ja sigui per la interpretació de les
preguntes i les respostes com per la manipulació
de l’eina, que haurà de ser en un format conegut
per a la majoria d’usuaris o que sigui fàcilment
convertible a altres formats.

De manera semblant, pel disseny del protocol
d’anàlisi de risc d’animals terrestres i aquàtics,
s’ha seguit el mateix esquema i s’han mantingut
moltes de les preguntes originals ja que s’han
considerat igualment rellevants per aquests
grups d’organismes, i tant sols s’hi han afegit
petites modificacions i adaptacions. D’altres
preguntes, en canvi, s’han hagut de modificar
més extensament o s’han afegit, per a poder
contemplar les característiques diferenciades
dels animals terrestres o aquàtics respecte els
vegetals. Per a l’elaboració del protocol dels
animals aquàtics s’ha seguit, també, l’esquema
proposat per a peixos per Copp et al. (2005)
que, a la vegada, també és dissenyat en base
l’esquema australià (Pheloung et al., 1999).
Aquests
qüestionaris
agrupen
diferents
preguntes relacionades amb l’èxit invasor de les
espècies i, per tant, inclouen temes com:
•

El protocol d’anàlisi de risc d’espècies exòtiques
a Catalunya, que es presenta amb aquest manual,
té en compte aquests requisits per tal d’oferir
una eina de referència i d’àmplia utilitat per
determinar el risc potencial de les espècies
exòtiques a Catalunya, clau en la lluita preventiva
contra les invasions.

Qüestionari i sistema de puntuació
En el present manual es descriuen els tres
qüestionaris d’avaluació, dissenyats per als tres
grups d’organismes: plantes, animals terrestres
i animals aquàtics. El disseny del protocol de
l’anàlisi de risc de les plantes ha seguit el definit
per l’esquema d’avaluació de males herbes
australià (Pheloung et al., 1999), així que s’han
mantingut totes les preguntes establertes,
adaptant-les a les condicions de Catalunya.
S’ha seguit el mateix sistema de puntuació que
l’esquema australià, excepte per a les preguntes
1.01 i 1.02, que han seguit la puntuació atorgada
en l’esquema proposat per Copp et al. (2005).

•

La biogeografia de l’espècie, amb preguntes
relacionades amb la domesticació o cultiu,
amb el clima de distribució de l’espècie i amb
la capacitat invasora demostrada a altres
regions biogeogràfiques.
La biologia i l’ecologia de l’espècie, que
agrupa preguntes sobre els trets biològics
de l’espècie que poden determinar-ne,
d’alguna manera, l’èxit invasor. També sobre
la forma de vida, el tipus de reproducció,
els mecanismes de dispersió i disseminació
de l’espècie i els atributs que presenta de
tolerància o persistència.

Indirectament també inclou aspectes relacionats
amb la complexitat de la gestió en cas que
l’espècie esdevingués invasora. És per aquest
motiu que puntua més alt les espècies aquàtiques
que les terrestres, per exemple.
En general, la resposta a cada pregunta està
associada a una puntuació, en la majoria de casos
compresa entre -1 i 1. Les respostes associades
a una puntuació negativa es relacionen amb
riscs molt baixos d’invasió i resten, així,
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Taula 1. Valoració de la capacitat de l’espècie avaluada d’esdevenir invasora al territori segons la puntuació
obtinguda en la resposta a les diferents preguntes de l’Anàlisi de risc

PUNTUACIÓ

RISC

DESCRIPCIÓ

> 25

Molt alt

20 - 25

Alt

12 - 20

Mitjà

L’espècie presenta un risc mitjà d’esdevenir invasora

< 12

Baix

L’espècie presenta un risc baix d’esdevenir invasora

L’espècie presenta un molt alt risc d’esdevenir invasora
L’espècie presenta un risc alt d’esdevenir invasora

puntuació al resultat final. Algunes respostes
estan associades a puntuacions més elevades,
de manera que atorguen una probabilitat de risc
notablement més elevada de l’espècie avaluada.
Per tant, cada pregunta en sí té el mateix pes que
la resta i s’atorga diferent importància relativa
a les preguntes segons la puntuació associada a
una resposta determinada.
En el moment de determinar el risc d’invasió
d’una espècie exòtica, la mancança d’informació
suposa, per si mateixa, una incertesa. Una solució
a la manca d’informació seria incorporar una
categoria de risc desconegut com a resultat de
l’avaluació. També es podria incloure en totes les
preguntes una resposta que sigui “No se sap” a
la qual se li atorgui una determinada puntuació,
possiblement un valor mitjà entre la puntuació
més alta i la més baixa. Una altra opció, potser
la més conservadora, seria assignar a l’absència
d’informació la màxima puntuació. A part,
no només la manca d’informació suposa una
incertesa, sinó també la qualitat de la informació
disponible per a respondre les preguntes. Per
aquest motiu, en l’anàlisi de risc per a Catalunya
i seguint l’esquema de Pheloung et al. (1999),
s’ha determinat que les puntuacions d’algunes
respostes depenguin de la resposta donada en
preguntes anteriors sobre la qualitat de les dades,
i es consideri el pitjor escenari possible en cas que
no es tinguin dades (veure la taula de puntuació
de la secció 3, les respostes de les quals puntuen
segons les respostes donades a les preguntes 2.01,

8

2.02 o 2.05). Per tal de poder validar la qualitat
de la resposta donada en cada cas, es recomana
deixar constància de la font d’informació
consultada per a respondre cada pregunta.
La suma dels punts obtinguts en la resposta a les
diferents preguntes representa la valoració final
de la capacitat de l’espècie avaluada d’esdevenir
invasora al territori. Resultats més elevats
indiquen una probabilitat més elevada que
l’espècie esdevingui invasora (Taula 1).

Eines d’ús i instruccions
El manual es presenta en format de qüestionari
de resposta tancada en un llibre de càlcul
(excel) protegit, que consta d’un primer full amb
l’explicació del funcionament del manual, un
segon full amb el protocol d’anàlisi de risc per a
plantes, un tercer full amb el protocol d’anàlisi de
risc per a animals terrestres i el quart full amb el
protocol d’anàlisi de risc per a animals aquàtics.
Amb aquesta aplicació excel, es calcula de
manera automàtica la puntuació segons les
respostes donades i es donen les indicacions de
risc d’invasió molt alt, alt, mitjà o baix, segons la
puntuació obtinguda.
També es presenten els manuals per a cada grup
d’organismes en format d’impressió, per a poder
respondre els qüestionaris i calcular la puntuació
de manera manual (annex).
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Instruccions d’ús del manual en l’aplicació Excel
1. Llegeix amb deteniment les explicacions i instruccions donades al primer full de l’aplicació
Excel.
2. Respon el qüestionari detingudament i a consciència, consultant les fonts bibliogràfiques
necessàries. Anota les referències consultades per a cada pregunta, així, estaran disponibles
sempre que es necessiti per acreditar la fiabilitat de la resposta.
Respon tantes preguntes com sigui possible, la valoració de la probabilitat d’invasió serà més
acurada. Tingues en compte que es requereix un mínim de 12 preguntes respostes (4 de
l’apartat A. BIOGEOGRAFIA i 8 de l’apartat B. BIOLOGIA/ECOLOGIA) per a donar una puntuació.
3. Un cop respostes totes les preguntes (o tantes com sigui possible), comprova la puntuació
total obtinguda del risc de l’espècie avaluada. Estigues atent al resultat que apareix que
indicarà la possibilitat de risc de que l’espècie esdevingui invasora.
4. Pot guardar aquest excel respost amb els resultats obtinguts per a que pugui ser consultat
més endavant.
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ANÀLISI DE RISC PER A PLANTES
A. BIOGEOGRAFIA
1.

2.

3.

No

Sí

Domesticació/Cultiu
1.01.

Es tracta d'una espècie molt domesticada o cultivada
amb finalitats comercials o ornamentals?

0

2

1.02.

L'espècie s'ha naturalitzat allà on ha estat introduïda?

-1

1

1.03.

L'espècie té varietats o subespècies amb caràcter
invasor?

0

1

Clima i Distribució
2.01.

La tolerància reproductiva de l'espècie és compatible
amb la climatologia de Catalunya?

Baixa (0), Intermitja (1),
Alta (2)

2.02.

Qualitat de les dades de concordança climàtica.

Baixa (0), Intermitja (1),
Alta (2)

2.03.

L'espècie presenta una àmplia adaptabilitat climàtica
(versatilitat ambiental)?

0

1

2.04.

Es tracta d'una espèce nativa o naturalitzada a regions
amb climes similars als de Catalunya?

0

1

2.05.

L'espècie té un gran historial d'introduccions fora del
seu rang de distribució original?3

Capacitat invasora a altres regions
3.01.

S'ha naturalitzat l'espècie (és a dir, ha establert
poblacions viables) més enllà del seu rang de
distribució natiu?

3.02.

Allà on l'espècie s'ha naturalitzat, s'han identificat
impactes sobre zones concorregudes i/o d'ús públic?

3.03.

Allà on l'espècie s'ha naturalitzat, s'han identificat
impactes sobre sistemes agrícoles?

3.04.

Allà on l'espècie s'ha naturalitzat, s'han identificat
impactes sobre ecosistemes o sobre els processos
naturals dels ecosistemes?

3.05.

L'espècie té congèneres amb capacitat invasora?

5.

12

La puntuació a aquestes
respostes dependrà
de les respostes
donades a les preguntes
condicionants 2.01, 2.02
i 2.05 (veure
Taula Puntuació Secció 3)

Trets no desitjables
4.01.

Es tracta d'una espècie amb espines o agullons?

0

1

4.02.

Es tracta d'una espècie al·lelopàtica?

0

1

4.03.

Es tracta d'una espècie paràsita?

0

1

4.04.

Es tracta d'una espècie no comestible o que no té
consumidors naturals?

-1

1

4.05.

Es tracta d'una espècie tòxica pels animals?

0

1

4.06.

L'espècie és hoste i/o vector de plagues o patògens
importants, especialment no natives?

0

1

4.07.

Es tracta d'una espècie que pot ocasionar al·lèrgies o ser
tòxica pels humans?

0

1

4.08.

Es tracta d'una espècie que pot promoure incendis en
ecosistemes naturals?

0

1

4.09.

Es tracta d'una espècie tolerant a l'ombra en algun moment
del seu cicle vital?

0

1

4.10.

L'espècie pot créixer en sòls poc fèrtils?

0

1

4.11.

L'espècie té un creixement escalant o sufocant?

0

1

4.12.

L'espècie forma matolls densos en el seu creixement?

0

1

0

5

Forma de vida
5.01.

Es tracta d'una espècie aquàtica?

La resposta serà 2 a no ser
que s’hagi fet una anàlisi del
clima. Aquestes respostes NO
puntuen, només regulen la
puntuació de l’apartat 3.

Regula la puntuació de les
preguntes 3.

B. BIOLOGIA / ECOLOGIA
4.

Les respostes 1.02 i 1.03
només puntuen si s’ha
respost SÍ a 1.01.
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6.

7.

5.02.

Es tracta d'una espècie graminoide?

0

1

5.03.

És una espècie llenyosa fixadora de nitrogen?

0

1

5.04.

És un geòfit?

0

1

Reproducció
6.01.

Es tracta d'una espècie amb evidències de fracàs reproductiu
substancial en l'hàbitat autòcton?

0

1

6.02.

Es tracta d'una espècie que produeix llavors viables?

-1

1

6.03.

Es tracta d'una espècie que s'hibrida naturalment amb
espècies natives?

-1

1

6.04.

Es tracta d'una espècie auto-compatible o apomíctica?

-1

1

6.05.

Es tracta d'una espècie que requereix pol·linitzadors
especialistes?

0

-1

6.06.

És una espècie que presenta capacitat de reproducció
vegetativa per fragmentació?

-1

1

6.07.

Quin és el temps generacional mínim (nº d'anys)?

Mecansimes de dispersió
7.01.

8.

"1 any (1), 2 anys
(0), 4 anys (-1)"

L'espècie es pot dispersar accidentalment en alguna etapa
de la seva vida (plantes que creixen en zones amb molt
trànsit)?

-1

1

7.02.

L'espècie es dispersa de manera intencionada per humans
en alguna etapa de la seva vida?

-1

1

7.03.

L'espècie es pot dispersar com a contaminant de productes
bàsics en alguna etapa de la seva vida?

-1

1

7.04.

L'espècie es dispersa naturalment a través del vent?

-1

1

7.05.

L'espècie es dispersa naturalment a través de l'aigua?

-1

1

7.06.

L'espècie es pot dispersar per ocells?

-1

1

7.07.

L'espècie es pot dispersar per altres animals (externament)?

-1

1

7.08.

Els propàguls de dispersió sobreviuen després de ser injerits
per animals?

-1

1

Atributs de tolerància o persistència
8.01.

L'espècie presenta una producció prolífica de llavors (>
2000/m2)

-1

1

8.02.

L'espècie presenta evidències de formar un banc de llavors
persistent (> 1 any)

-1

1

8.03.

L'espècie és susceptible a ser controlada per herbicides?

1

-1

8.04.

L'espècie tolera o es beneficia de pertorbacions ambientals?

-1

1

8.05.

Hi ha enemics naturals efectius contra aquesta espècie a
Catalunya?

1

-1

PUNTUACIÓ
A.

B.

BIOGEOGRAFIA / HISTORIAL D'INTRODUCCIONS
1.

Domesticació/Cultiu

2.

Clima i Distribució

3.

Capacitat invasora a altres regions

BIOLOGIA / ECOLOGIA
4.

Trets no desitjables

5.

Forma de vida

RESULTAT:

6.

Reproducció

< 12: Risc baix

7.

Mecanismes de dispersió

12-20: Risc mitjà

8.

Atributs de tolerància o persistència

20-25: Risc alt

PUNTUACIÓ TOTAL

> 25: Risc molt alt
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ANÀLISI DE RISC PER A ANIMALS TERRESTRES
A. BIOGEOGRAFIA
1.

2.

3.

No

Sí

Domesticació/Cultiu
1.01.

Es tracta d'una espècie molt domesticada o utilitzada
amb finalitats comercials o ornamentals?

0

2

1.02.

L'espècie s'ha naturalitzat allà on ha estat introduïda?

-1

1

1.03.

L'espècie té varietats o subespècies amb caràcter
invasor?

0

1

Les respostes 1.02 i 1.03
només puntuen si s’ha
respost SÍ a 1.01.

Clima i Distribució
2.01.

La tolerància reproductiva de l'espècie és compatible
amb la climatologia de Catalunya?

Baixa (0), Intermitja (1),
Alta (2)

2.02.

Qualitat de les dades de concordança climàtica

Baixa (0), Intermitja (1),
Alta (2)

2.03.

L'espècie presenta una àmplia adaptabilitat climàtica
(versatilitat ambiental)?

0

1

2.04.

Es tracta d'una espèce nativa o naturalitzada a regions
amb climes similars als de Catalunya?

0

1

2.05.

L'espècie té un gran historial d'introduccions fora del
seu rang de distribució original?

Regula la puntuació de les
preguntes 3.

Capacitat invasora a altres regions
3.01.

S'ha naturalitzat l'espècie (és a dir, ha establert
poblacions viables) més enllà del seu rang de
distribució natiu?

3.02.

Allà on l'espècie s'ha naturalitzat, s'han identificat
impactes sobre zones concorregudes i/o d'ús públic?

3.03.

Allà on l'espècie s'ha naturalitzat, s'han identificat
impactes sobre sistemes agrícoles?

3.04.

Allà on l'espècie s'ha naturalitzat, s'han identificat
impactes sobre ecosistemes o sobre els processos
naturals dels ecosistemes?

3.05.

L'espècie té congèneres amb capacitat invasora?

La puntuació a aquestes
respostes dependrà de les
respostes donades a les
preguntes condicionants
2.01, 2.02 i 2.05 (veure
Taula Puntuació Secció 3)

B. BIOLOGIA / ECOLOGIA
4.

5.

Trets no desitjables
4.01.

Es tracta d'una espècie agressiva, verinosa o que suposa
algun risc per a la salut humana?

0

1

4.02.

L'espècie desplaça altres espècies natives per competència?

0

1

4.03.

Es tracta d'una espècie paràsita d'espècies natives?

0

1

4.04.

Es tracta d'una espècie depredadora d'espècies natives
(prèviament subjectes a baixa o nul·la depredació)?

0

1

4.05.

Es tracta d'una espècie que té depredadors naturals?

1

-1

4.06.

L'espècie és hoste i/o vector de patògens o malalties
importants, especialment no natives?

0

1

4.07.

Es tracta d'una espècie amb un mida corporal gran (amb més
probabilitat de ser abandonada o alliberada)?

0

1

4.08.

Es tracta d'una espècie tolerant a hàbitats altament
pertorbats per l'home en alguna etapa de la seva vida?

0

1

4.09.

Es tracta d'una espècie tolerant a una gran varietat de
condicions ambientals (versàtil en l'ús de l'hàbitat)?

0

1

4.10.

La seva alimentació o altres comportaments redueixen la
qualitat de l'hàbitat per altres espècies natives?

0

1

4.11.

L'espècie requereix una mida poblacional mínima per a
mantenir poblacions viables?

1

0

0

2

Forma de vida
5.01.
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La resposta serà 2 a no ser
que s’hagi fet una anàlisi del
clima. Aquestes respostes NO
puntuen, només regulen la
puntuació de l’apartat 3.

Es tracta d'una espècie carnívora o d'un depredador molt
voraç d'espècies natives no adaptades a un gran depredador?
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6.

5.02.

Es tracta d'una espècie omnívora?

0

1

5.03.

Es tracta d'una espècie herbívora?

0

1

5.04.

Es tracta d'una espècie carronyaire?

0

2

Es tracta d'una espècie que té cura dels seus ous o cries i/o
juvenils i/o que redueix el moment de la maduresa sexual
en funció de les condicions ambientals?

0

1

6.02.

Es tracta d'una espècie que s'hibrida naturalment amb
espècies natives?

-1

1

6.03.

Es tracta d'una espècie que depèn de la presència d'altres
espècies per a completar el seu cicle vital (o que requereix
de condicions d'hàbitat específiques?

0

-1

6.04.

Es tracta d'una espècie amb una elevada fecunditat o amb
una temporada reproductiva llarga?

-1

1

6.05.

Es tracta d'una espècie amb una elevada freqüència de
reproducció?

-1

1

6.06.

Es tracta d'una espècie que assoleix la maduresa sexual en
menys d'un any?

-1

0

6.07.

Quin és el temps generacional mínim?

6.08.

Es tracta d'una espècie amb una elevada longevitat?

Reproducció
6.01.

7.

8.

"1 any (1), 2 anys
(0), 4 anys (-1)"
-1

1

Mecansimes de dispersió
7.01.

L'espècie es pot dispersar accidentalment en alguna etapa
de la seva vida?

-1

1

7.02.

L'espècie es dispersa de manera intencionada per humans
en alguna etapa de la seva vida?

-1

1

7.03.

L'espècie es pot dispersar com a contaminant de productes
bàsics en alguna etapa de la seva vida?

-1

1

7.04.

Els juvenils o els adults migren per a criar/pondre ous o
alimentar-se?

0

1

7.05.

L'espècie es pot dispersar depenent de la densitat de la
població?

0

1

-1

1

Atributs de tolerància o persistència
8.01.

L'espècie tolera rangs àmplis de condicions de qualitat
ambiental?

8.02.

L'espècie és susceptible a verins o tòxics?

1

-1

8.03.

L'espècie tolera o es beneficia de pertorbacions ambientals?

-1

1

8.04.

Hi ha enemics naturals efectius contra aquesta espècie a
Catalunya?

1

-1

PUNTUACIÓ
A.

B.

BIOGEOGRAFIA / HISTORIAL D'INTRODUCCIONS
1.

Domesticació/Cultiu

2.

Clima i Distribució

3.

Capacitat invasora a altres regions

BIOLOGIA / ECOLOGIA
4.

Trets no desitjables

5.

Forma de vida

RESULTAT:

6.

Reproducció

< 12: Risc baix

7.

Mecanismes de dispersió

12-20: Risc mitjà

8.

Atributs de tolerància o persistència

20-25: Risc alt

PUNTUACIÓ TOTAL

> 25: Risc molt alt
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ANÀLISI DE RISC PER A ANIMALS AQUÀTICS
A. BIOGEOGRAFIA
1.

2.

3.

No

Sí

Domesticació/Cultiu
1.01.

Es tracta d'una espècie molt domesticada o utilitzada amb
finalitats comercials, de pesca esportiva o ornamentals?

0

2

1.02.

L'espècie s'ha naturalitzat allà on ha estat introduïda?

-1

1

1.03.

L'espècie té varietats o subespècies amb caràcter invasor?

0

1

Les respostes 1.02 i 1.03
només puntuen si s’ha
respost SÍ a 1.01.

Clima i Distribució
2.01.

La tolerància reproductiva de l'espècie és compatible
amb la climatologia de Catalunya?

Baixa (0), Intermitja (1),
Alta (2)

2.02.

Qualitat de les dades de concordança climàtica

Baixa (0), Intermitja (1),
Alta (2)

2.03.

L'espècie presenta una àmplia adaptabilitat climàtica
(versatilitat ambiental)?

0

1

2.04.

Es tracta d'una espèce nativa o naturalitzada a regions
amb climes similars als de Catalunya?

0

1

2.05.

L'espècie té un gran historial d'introduccions fora del
seu rang de distribució original?

Regula la puntuació de les
preguntes 3.

Capacitat invasora a altres regions
3.01.

S'ha naturalitzat l'espècie (és a dir, ha establert poblacions
viables) més enllà del seu rang de distribució natiu?

3.02.

Allà on l'espècie s'ha naturalitzat, s'han identificat
impactes sobre zones concurregudes i/o d'ús públic?

3.03.

Allà on l'espècie s'ha naturalitzat, s'han identificat
impactes sobre sistemes agrícoles?

3.04.

Allà on l'espècie s'ha naturalitzat, s'han identificat
impactes sobre ecosistemes o sobre els processos
naturals dels ecosistemes?

3.05.

L'espècie té congèneres amb capacitat invasora?

La puntuació a aquestes
respostes dependrà de les
respostes donades a les
preguntes condicionants
2.01, 2.02 i 2.05 (veure
Taula Puntuació Secció 3)

B. BIOLOGIA / ECOLOGIA
4.

5.

Trets no desitjables
4.01.

Es tracta d'una espècie agressiva, verinosa o que suposa
algun risc per a la salut humana?

0

1

4.02.

L'espècie desplaça altres espècies natives per competència?

0

1

4.03.

Es tracta d'una espècie paràsita d'espècies natives?

0

1

4.04.

Es tracta d'una espècie depredadora d'espècies natives
(prèviament subjectes a baixa o nul·la depredació)?

0

1

4.05.

Es tracta d'una espècie que té depredadors naturals?

1

-1

4.06.

L'espècie és hoste i/o vector de patògens o malalties
importants, especialment no natives?

0

1

4.07.

Es tracta d'una espècie amb un mida corporal gran (espècie
amb més probabilitat de ser abandonada o alliberada)?

0

1

4.08.

Es tracta d'una espècie tolerant a la salinitat o és eurihalina
en alguna etapa de la seva vida?

0

1

4.09.

Es tracta d'una espècie tolerant a la dessecació en alguna
etapa de la seva vida?

0

1

4.10.

Es tracta d'una espècie tolerant a una gran varietat de
condicions ambientals (versàtil en l'ús de l'hàbitat)?

0

1

4.11.

La seva alimentació o altres comportaments redueixen la
qualitat de l'hàbitat per altres espècies natives?

0

1

4.12.

L'espècie requereix una mida poblacional mínima per a
mantenir poblacions viables?

1

0

0

2

Forma de vida
5.01.
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La resposta serà 2 a no ser
que s’hagi fet una anàlisi del
clima. Aquestes respostes NO
puntuen, només regulen la
puntuació de l’apartat 3.

Es tracta d'una espècie piscívora o d'un depredador molt
voraç d'espècies natives no adaptades a un gran depredador?
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6.

5.02.

Es tracta d'una espècie omnívora?

0

1

5.03.

Es tracta d'una espècie planctívora?

0

1

5.04.

Es tracta d'una espècie bentívora?

0

2

Es tracta d'una espècie que té cura dels seus ous i/o juvenils
i/o que redueix el moment de la maduresa sexual en funció
de les condicions ambientals?

0

1

6.02.

Es tracta d'una espècie que produeix gàmetes viables?

-1

1

6.03.

Es tracta d'una espècie hermafrodita?

0

1

6.04.

Es tracta d'una espècie que s'hibrida naturalment amb
espècies natives (o que utilitza els mascles d'espècies
natives per activar els seus ous)?

-1

1

Es tracta d'una espècie que depèn de la presència d'altres
espècies per completar el seu cicle vital (o que requereix de
condicions d'hàbitat específiques?

0

-1

6.06.

Es tracta d'una espècie amb una elevada fecunditat (>10.000
ous/kg), iteròpara o amb una temporada reproductiva llarga?

-1

1

6.07.

Es tracta d'una espècie amb una elevada freqüència de reproducció?

-1

1

6.08.

Es tracta d'una espècie que assoleix la maduresa sexual en
menys d'un any?

-1

0

6.09.

Quin és el temps generacional mínim?

Reproducció
6.01.

6.05.

7.

8.

"1 any (1), 2 anys
(0), 4 anys (-1)"

Mecansimes de dispersió
7.01.

L'espècie es pot dispersar accidentalment en alguna etapa
de la seva vida?

-1

1

7.02.

L'espècie es dispersa de manera intencionada per humans
en alguna etapa de la seva vida?

-1

1

7.03.

L'espècie es pot dispersar com a contaminant de productes
bàsics en alguna etapa de la seva vida?

-1

1

7.04.

L'espècie es dispersa naturalment a través de la dispersió
dels seus ous o larves?

0

1

7.05.

Altres animals poden dispersar els ous de l'espècie (externament)?

0

1

7.06.

Els juvenils o els adults migren per a pondre ous o alimentar-se?

0

1

7.07.

La dispersió de l'espècie depèn de la densitat de la població?

0

1

Atributs de tolerància o persistència
8.01.

L'espècie és capaç de sobreviure fora de l'aigua en alguna
etapa de la seva vida?

-1

1

8.02.

L'espècie tolera rangs àmplis de condicions de qualitat de
l'aigua, en particular manca d'oxigen o altes temperatures?

-1

1

8.03.

L'espècie és susceptible tòxics o piscicides?

1

-1

8.04.

L'espècie tolera o es beneficia de pertorbacions ambientals?

-1

1

8.05.

Hi ha enemics naturals efectius contra aquesta espècie a Catalunya?

1

-1

PUNTUACIÓ
A.

B.

BIOGEOGRAFIA / HISTORIAL D'INTRODUCCIONS
1.

Domesticació/Cultiu

2.

Clima i Distribució

3.

Capacitat invasora a altres regions

BIOLOGIA / ECOLOGIA
4.

Trets no desitjables

5.

Forma de vida

RESULTAT:

6.

Reproducció

< 12: Risc baix

7.

Mecanismes de dispersió

12-20: Risc mitjà

8.

Atributs de tolerància o persistència

20-25: Risc alt

PUNTUACIÓ TOTAL

> 25: Risc molt alt
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Taula puntuació Secció 3
segons les respostes a les preguntes condicionants
Resposta Sí a les preguntes 3.01 - 3.05
Resposta condicionant:
2,01
0
0

0

1

1

1

2

2

2

2,02

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3,01

2

1

1

2

2

1

2

2

2

3,02

2

1

1

2

2

1

2

2

2

3,03

3

2

1

4

3

2

4

4

4

3,04

3

2

1

4

3

2

4

4

4

3,05
2
Resposta No a les preguntes 3.01 - 3.05

1

1

2

2

1

2

2

2

Puntuació:

18

Resposta condicionant:

2,05

" "

No

Sí

Puntuació:

3,01

-1

0

-2

3.02-3.05

0

0

0

