Important!
•

La budleia

El Departament de Patrimoni Natural està
efectuant operacions de control de l’expansió
d’aquest arbust a tot el país.

•

Cal recordar que una intervenció inadequada
pot resultar contraproduent.

•

Les intervencions sobre el medi natural,
especialment arrencar budleia, han de comptar
amb el vistiplau dels departaments de Medi
Ambient i Patrimoni Natural, que n’avaluaran la
conveniència.

•

Es recomana que les revegetacions es portin a
terme amb espècies autòctones obtingudes en
l’àmbit local, especialment en espais de ribera
per sota dels 1400 m.

Un arbust invasor a Andorra

La budleia (Buddleja davidii), també
coneguda com a arbust de les papallones,
és originària de l’Àsia oriental.
Va ser introduïda a Andorra com a planta
ornamental fa més de trenta anys, com
en altres regions de clima temperat, s’ha
naturalitzat.
En nombrosos indrets es considera com
a espècie invasora ja que es propaga
ràpidament a partir d’un punt d’introducció.

Per a més informació:
Carrer Prat de la Creu, 62-64
AD500 Andorra la Vella
Tel. 875 707 - www.mediambient.ad

Govern d’Andorra

Com es reconeix la budleia?
•

És un arbust d’alçada considerable, amb les
tiges joves anguloses i cobertes de borrissol.

•

Les fulles són oposades, de més de 10 cm
de llarg, amb marge dentat i forma allargada.
L’anvers és verd fosc, mentre que el revers és
grisenc. A la tardor, perd les fulles alhora que n’hi
apareixen de noves, més petites, que passaran
així l’hivern.

•

•

Les flors solen ser de color violaci (n’hi ha
també de rosades o blanques), amb el centre
ataronjat i molt aromàtiques, fet que atreu
papallones i altres insectes. S’agrupen en una
mena de raïms que poden sobrepassar 30 cm de
llarg. Floreix del juliol a l’octubre.
Els fruits maduren al novembre i produeixen
gran quantitat de llavors, amb alta capacitat
germinativa, alades i molt petites, que podran ser
dispersades pel vent, l’aigua o inclús el trànsit
rodat i recórrer així distàncies considerables.
La planta té un creixement ràpid i pot florir i
fructificar amb pocs anys d’edat.

Com es pot col·laborar?
La prevenció és molt important. Es recomana
especialment no comprar ni plantar exemplars
de budleia, tant als particulars com als professionals
de la jardineria públics (comuns) o privats. Una bona
alternativa són els lilàs, tenen un port semblant i no
tenen comportament bioinvasor.
Un cop la planta està instal·lada, cal aplicar
actuacions de control:

A Andorra mostra un comportament invasor en
espais que han patit certa alteració, per sota dels
1400 metres d’altitud: riberes dels rius, erms,

talussos, vores de carreteres, murs i
escletxes.

Àrees favorables a la presència de
budleia a Andorra

Àrees favorables

•

Reemplaçar les budleies presents en espais
públics i privats (jardins i jardineres de les vores
de carreteres, etc.) per espècies no invasores,
sobretot a prop d’ambients favorables al
desenvolupament de la planta.

•

Per eliminar la budleia, no n’hi ha prou de tallar-la,
perquè rebrotaria. Cal arrencar les plantes joves
i tallar les més grans procurant extreure la major
quantitat possible d’arrels.

•

Un cop eliminada la planta, cal revegetar per
ombrejar i entorpir la germinació de llavors de
budleia i l’aparició de rebrots. Es recomana
revisar l’indret un any desprès i arrencar els nous
plançons de budleia si n’hi ha.

•

No llençar ni deixar restes de budleia al medi per
evitar que arreli.

•

Si no s’elimina la planta, és útil tallar les
inflorescències pansides a l’octubre, abans no
facin grana.

