MEMÒRIA DEL PROJECTE
RESTAURACIÓ DEL BOSC DE TORREBONICA (TERRASSA)
INTRODUCCIÓ
Segons la IUCN, les espècies invasores són, després de la pèrdua i destrucció de l’hàbitat,
la segona principal causa de la pèrdua de biodiversitat a la qual estem assistint. A la
Península Ibèrica, una de les espècies invasores que més destaca tant quantitativament
com qualitativament és l’ailant (Ailanthus altissima). És un arbre dioic que pot assolir 30 m
d’alçada, caducifoli, amb fulles pinnaticompostes, folíols ovatolanceolats, llavors del tipus
sàmara i rizomes.
Tot i que és originari de l’est d’Àsia (Xina, Taiwan i nord de Vietnam), ha estat introduit com
a planta ornamental en totes les regions temperades del planeta, on s’ha establert.
Actualment es pot trobar naturalitzada en tots els continents exceptuant l’Antàrtida. Aquesta
ràpida expansió ha estat resultat de certs aspectes de l’ecologia d’aquesta espècie que la
converteixen en una exitosa colonitzadora, sobretot d’ecosistemes que han estat sotmesos
a pertorbacions d’origen antròpic. Una d’aquestes característiques és el seu gran potencial
de dispersió de llavors, que poden allunyar-se més de 200 m de la planta mare i que es
produeixen en abundància (més de 500 llavors per infructescència). Un cop les llavors han
germinat entra en joc un mecanisme clau per a esdevenir l’espècie predominant en la zona
en la qual s’ha establert: a través de les arrels allibera compostos terpènics (principalment
ailantona) que exerceixen un efecte fitotòxic sobre les altres espècies vegetals. En paral·lel
a la producció de llavors, l’ailant pot augmentar el nombre d’exemplars al voltant d’un nucli
ja establert mitjançant la producció de forma asexual de plantes clòniques o ramets a partir
d’òrgans vegetatius de la planta com arrels o tiges.
Addicionalment, també cal destacar que l’ailant ha pogut augmentar la seva àrea de
distribució geogràfica a conseqüència de ser capaç de créixer dins d’un rang de
temperatures considerablement ample (entre -10ºC i 40ºC) i tolerar diferents condicions
climàtiques adverses, tals com les sequeres, a les quals n’és resistent, fet que suposa un
avantatge en regions àrides o amb un règim de precipitacions irregular durant l’any, com és
el cas de la Conca Mediterrània.
Inicialment l’ailant es va començar a estendre per erms urbans, com solars, o a prop de vies
de transport (vies ferroviàries, carreteres, autopistes,…) en les quals s’havia introduït per

estabilitzar els talussos. No obstant això, durant els anys va esdevenir cada vegada més
freqüent en zones rurals, apareixent en zones properes a conreus i, de forma més recent,
en ecosistemes com boscos de ribera o afloraments rocosos.
S’ha observat que les zones afectades per l’ailant pateixen una considerable disminució de
la biodiversitat, principalment com a resultat de la homogeneïtzació de la comunitat vegetal,
dins la qual acaba dominant l’ailant, i de l’empobriment del sòl, ja que els compostos
al·lelopàtics també semblen afectar la microbiota del sòl.
Sovint, per tal de controlar-ne les poblacions, es prenen diverses mesures de gestió com
poden ser la tala de la part aèria, la crema o el pasturatge. No obstant, això té efectes no
desitjats ja que propicia el rebrot a partir dels rizomes. L’única mesura que ha resultat eficaç
en l’erradicació d’alguns nuclis concrets d’ailant ha estat l’aplicació de productes
fitosanitaris, majoritàriament glifosat, durant un mínim de 4 anys consecutius. Aquesta
aplicació se sol dur a terme a principis de tardor ja que és quan es dóna una major
mobilització de substàncies entre la part aèria i la part subterrània de la planta. De
realitzar-se aquesta pràctica en altres moments de l’any la mobilització del producte pot no
ser la necessària i permetre el rebrot de les parts que han sobreviscut al tractament.
Tanmateix, degut a la toxicitat dels productes emprats, sovint se solen emprar mètodes
menys efectius o més limitats, com l’extracció manual, només aplicable a individus juvenils i
plançons i que pot deixar fragments de rizoma a partir dels quals poden sorgir noves
plantes.
Al Vallès Occidental, l’any 2014 es van produir unes fortes ventades que entre els diferents
danys causats, va provocar la caiguda d’arbres en diversos espais forestals, principalment
pinedes de pi blanc (Pinus halepensis). En general, aquestes zones afectades, van seguir
una regeneració natural gràcies al bon estat del sotabosc, però en altres casos, la falta
d’espècies arbustives i alzines, va propiciar que espècies vegetals exòtiques colonitzadores
d’espais alterats s’hi establissin. Aquest és el cas del bosc de Torrebonica (Terrassa), on
després de les ventades de 2014, els espais que van ser desforestats, ràpidament van ser
ocupats per ailants, que s’han anat estenent fins a dia d’avui.
OBJECTIUS
Els objectius d’aquest projecte es poden dividir en objectius generals i objectius específics.

Objectius generals:
-

Recuperació de la vegetació autòctona del bosc de Torrebonica.

-

Controlar l’expansió de l’ailant (Ailanthus altissima) i altres espècies exòtiques
invasores al bosc de Torrebonica.

-

Educar i conscienciar a la població local sobre la problemàtica de les espècies
exòtiques invasores i els seus efectes sobre els ecosistemes.

Objectius específics:
-

Extracció del màxim nombre possible d’ailants juvenils mitjançant mètodes
mecànics.

-

Estudiar i experimentar amb diferents mètodes de control dels ailants adults
mitjançant tècniques poc agressives amb el medi.

-

Restauració de la zona afectada amb la plantació de vegetació autòctona.

ÀREA D’ESTUDI
Localització: Bosc de Torrebonica (Terrassa)
Coordenades UTM: 41°33'55.40"N , 2° 2'56.05"E

Espai forestal situat entre el baixador i l’antic sanatori de Torrebonica. Terrenys municipals
de Terrassa, on l’ADENC hi té un acord de voluntariat amb l’ajuntament, i hi desenvolupa
activitats des de 2019.
Aquesta va ser una de les zones més afectades per les ventades de 2014 que es van
produir al Vallès Occidental. L’espai, que antigament havia estat una pineda de Pinus
halepensis, degut a la caiguda dels pins, i l’escassa presència de sotabosc, ha resultat un
terreny idoni per a ser colonitzat per l’Ailanthus altissima, que avui dia és l’espècie
predominant.
METODOLOGIA
Malgrat la ràpida expansió de l’ailant arreu del planeta i els efectes negatius que provoca
sobre els ecosistemes, encara a dia d’avui no hi ha un mètode 100% consensuat de control
d’aquesta espècie.
Tot i que el mètode més utilitzat és el glifosat, un dels herbicides més emprats a nivell
mundial, molts municipis, entre ells Terrassa, s’han declarat lliures d’aquest producte
fitosanitari, degut al potencial efecte nociu sobre la salut humana. Paral·lelament, la UE
preveu que el glifosat es deixi d’utilitzar en tot el seu territori durant el 2022. Aquest escenari
ens condueix a repensar nous mètodes de gestió d’aquesta espècie invasora, i per tant,
aquesta primera fase del projecte serà més aviat una fase d’experimentació de nous
mètodes segurs per a la salut humana i del medi natural.
Mètodes de control:
Depenent de la mida dels ailants, el mètode d’extracció/control d’aquests variarà, aplicant
un mètode diferent pels ailants més joves i els adults.
-

Juvenils
Amb els plançons i ailants juvenils (com a molt d’1,5 - 2 m) es realitzarà una
extracció manual. Aquesta extracció serà completa (part aèria i subterrània de la
planta), extraient la totalitat de l’arrel, per tal d’evitar al màxim el rebrot per
creixement rizomàtic.

-

Adults

L’extracció dels ailants adults és més complexe que la dels juvenils. Per la seva mida
no és possible l’extracció manual d’individus. Deguda a l’alta freqüentació de l’espai i
la proximitat a un espai de vivenda tampoc es contempla l’utilització de mètodes
fitosanitaris que puguin comportar riscos sobre la salut humana.
Per tant, els mètodes a utilitzar seran:
-

Assecament dels arbres: Mitjançant la injecció de sulfat de magnesi
(MgSO4), conegut popularment com a sal d’Epsom, es pretén fer un
tractament que permeti l’assecament de les arrels de l’arbre. Aquesta
aplicació se sol dur a terme durant la tardor i hivern, ja que és quan es dóna
una major mobilització de substàncies entre la part aèria i la part subterrània
de la planta. Per realitzar la injecció es faran varis forats als arbres mitjançant
trepant, on s’omplira ¾ parts de sal i el restant d’aigua. Finalment el forat es
segellarà amb cera. Caldrà repetir aquest mètode cada 4 - 5 setmanes.

-

Anellament dels arbres: Extracció d’un anell sencer d’escorça amb una
incisió que arribi fins al xilema, per tal de impedir el transport de nutrients cap
a les parts superiors de la planta i així ajudar al debilitament de l’individu. Per
evitar els rebrots des de la base, caldrà ser complementat amb l’assecament
de les arrels mitjançant sals d’Epsom.

Gestió de les restes vegetals:
Les restes vegetals provinents de l’extracció d’individus juvenils es mantindran a la mateixa
zona d’actuació. Caldrà vigilar no provocar molèsties sobre carreteres, vies de tren i camins.
Malgrat que la fusta es degrada en pocs anys, pot provocar molèsties. Amb alguns individus
també és recomana trossejar els troncs grans. També es realitzarà recol·lecció de llavors
per evitar brots d’una nova generació.
S’estan estudiant noves vies per aprofitar les restes vegetals en biomassa forestal per
subministrar energia, entre d’altres opcions.

Tractament d’altres espècies al·lòctones:

En aquest mateix espai també hi ha altres espècies exòtiques invasores com la troana
(Ligustrum lucidum) i el miraguà (Araujia sericifera). En el cas de la troana, que també és un
arbre, el mètode que s’utilitzarà per fer-ne el control serà similar que amb l’ailant,
diferenciant un mètode pels juvenils i un altre pels adults. En canvi amb el miraguà, una
espècie de liana, s’optarà per l’extracció mecànica.
Recuperació de la vegetació autòctona:
Un cop alliberat un espai suficientment ampli, s’iniciarà la restauració forestal amb espècies
autòctones de bosc mediterrani. Com que es preveu que la qualitat del sòl després de la
presència d’ailant sigui força dolenta, es proposa l’utilització de tècniques de reforestació
com la plantació amb Cocoon, que incrementa la supervivència de les plantes a més a més
de funcionar d’un element de protecció extra.
Cronograma:
●

Octubre - febrer. Campanya de control/extracció d’ailant. Una sessió cada 4 o 5
setmanes.

●

Març - abril. Plantació de vegetació autòctona. El primer any serà complicat realitzar
aquesta actuació a causa de l’alta densitat d’ailants i la persistència de substàncies
al·lelopàtiques al sòl.

●

Juny - agost. Reg i seguiment de la plantació.

●

Setembre. Seguiment del rebrot i planificació de la següent campanya de
control/extracció d’ailant.

· Protocol de seguretat
Les persones que participen a les activitats de l'ADENC han d'adoptar les mesures
necessàries per evitar la generació de riscos.
Per a dur a terme les actuacions, caldrà utilitzar un seguit de material i eines. Des del grup
de treball es formarà a les persones voluntaries i es supervisarà l’ús d’aquestes:
- Guants de jardineria
- Trepant inalàmbric
- Destral
- Aixada pulaski
- Tisores de poda
- Navalla

També s’haura de tenir en compte el protocol de seguretat arrel de la pandèmia del
COVID-19. Des de l’ADENC es va generar un protocol que es pot accedir a continuació amb
més informació detallada:
http://adenc.cat/wp-content/uploads/2020/07/ProtocolCovid_ResponsableActivitat_ADENC.p
df
Exemplars a controlar (no extracció):
50 individus aprox. (majoritàriament Ailanthus altissima adults de més de 2 m d’altura).
Aquests són Individus adults que es tractaran in situ, però que no s’extrauran (com a mínim
durant el primer any del projecte)
Exemplars a extreure:
150 individus aprox. (majoritàriament Ailanthus altissima juvenils de fins 1,5 - 2m d’altura).
Aquests exemplars es mantindran a l’àrea d’actuació, tot i que s’estan estudiant altres usos
per a fer-ne a fer-ne una gestió correcta.
Persones responsables de l’extracció
Nom i cognoms: Esther Querol Valera

DNI: 45884557V

Nom i cognoms: David Muñoz Ferrandiz

DNI: 47417892B

Nom i cognoms: Gerard Codina Martínez

DNI: 47418378Z

