Förbjudna växter
Valenciaregeringen har utfärdat ett dekret med föreskrifter om vilka växter som inte hör
hemma i regionen och därmed heller inte får säljas i garden centers. Man uppmanas att
anmäla till polisen om man ser sådana växter till salu – så allvarligt ser man på problemet.
Även armén har fått rycka ut mot detta slags fientliga invasion. Det gäller alltså inte alla
växter från främmande världsdelar utan en rad särskilt kraftfulla och förkvävande i sin
spridning. En del av dem på förbjudna listan har i god tro planterats av kommunerna för att
försköna längs vägbankar och kanaler. Med det rinnande vattnets hjälp och de rullande
bildäcken och även våra skosulor sprids växternas frön vida omkring.
En av de värsta är Uncaria tomentosa, kattklon, cat´s claw, uña de gato. Sitt namn har den för
de klolika böjda taggar, som sitter vid varje bladfäste. Det är en vedartad slingerväxt, som kan
bli 30 meter hög och som växer i Peru m.fl. tropiska sydamerikanska länder, framför allt i
Amazonasområdet. Så hög blir den knappast här men den finns och sprider sig i La Mataparken!.
Söker man på nätet om Uncaria tomentosa framstår ”värstingen” som en gudagåva till
mänskligheten. Denna art är en läkeväxt med vitt användningsområde och har brukats av
urbefolkningen i Peru i minst tvåtusen år. Det är roten och barken som har de verksamma
ämnena och växten har nu måst fridlysas i Peru! Dess extrakt finns på vilket apotek som helst
i Torrevieja och är populärt i första hand mot inflammationer. Några adresser för den som vill
veta mer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Uncaria_tomentosa
http://www.rain-tree.com/catclaw.htm
http://www.rain-tree.com/catsclawtechreport.pdf
Det pågår vetenskapliga studier av växtens ämnen på många håll i världen, inom svensk
forskning bl.a. i Lund
(http://www1.naturvetenskap.lu.se/examensarbeten/biologi/000509chak.pdf).
Men i Torreviejas naturpark hör den inte hemma utan skall rensas bort tillsammans med andra
invaderande främmande växter. Dessa inflyttade arter kan skada den unika saltsjöfloran
genom att vara sjukdomsbärande eller genom att förändra mikroklimatet och den kemiska
balansen i jorden och på så sätt slå ut den naturliga växtligheten. Den ursprungliga
vegetationen kring saltsjöarna gillas inte av mygg medan de nya växterna tvärtom befrämjar
dem.
Är de dessutom snabbspridande och har ett täckande växtsätt påverkar de rent fysiskt de
inhemska växternas chans att överleva.
Ett känt marint exempel utefter Costa Blanca-kusten är vattenhyacinten, som från en
akvariestädning i Sydfrankrike slank ut via ett vattendrag till Medelhavet, där den nu är en
utbredd plåga. De ursprungliga havsbottenängarna av Zostera, bandtång eller ålagräs, som är
så viktiga för fiskyngel, hotas nu av vattenhyacintens löpeldsspridning.
Samma gäller djurarter på ”fel plats”. Där är det varnande exemplet Australien, dit kaniner
infördes, därpå rävar för att bekämpa överflödet av kaniner, men rävarna föredrog att jaga
kängurur … På detta vis har gång på gång människan, företrädesvis ”den vite mannen”,
rubbat den existerande ekologiska balansen varhelst han dragit fram. Här på Costa Blanca är
det en art av floridasköldpaddor, som kommit lösa i naturen, när ägarna tröttnat på dem (vi
minns problemen med övergivna ”sommarkatter” i Sverige). De har sålts som husdjur i stora
mängder under 80-90-talen och har nu så när utrotat den inhemska sköldpaddsarten.

Mer information på http://waste.ideal.es/invasoraslistaplantas.htm.
För den som vill veta mer om lämpliga trädgårdsväxter finns alternativen här:
http://cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/Cas/62666-JARDINERIA_LIBRO.pdf
Det är framför allt trädgårdsrymlingar, som ställer till det antingen genom sin fröspridning
eller genom att trädgårdsägare dumpar trädgårdsavfall var som helst, något som kan bötfällas
enligt ovannämda dekret från Valenciaregeringen hösten 2009.
Om du tar dig en tur i vår fina naturpark och får syn på några förmodade ”vandaler”, som
gräver upp plantor i naturreservatet, så är det dessa frivilliga ogräskrigare du ser! Deras
träffpunkt på nätet är lamataparkvolunteers.blogspot.com. De strålar samman den andra
torsdagen i varje månad kl.10 hos vinodlarföreningen ovanför polisen vid torget i La Mata.
Utöver den nya uppgiften med ogräsbekämpningen går man på botaniska promenader eller
fågelskådning både i den egna parken och i andra naturreservat på Costa Blanca. Varje år
deltar man i vinprovningen av La Matas viner, ordnar grillpartyn och umgås socialt.
Du har en stående inbjudan att medverka i gruppen!
Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt direkt med en av dem, Ingrid Skagerborg, på
telefon 966 704 552 eller per e-post ingrid.skagerborg@live.se

