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La canya Arundo donax és una espècie al·lòctona invasiva que al nostre país només es reprodueix 

vegetativament i que incrementa la seva superfície en l’ordre del 10-20% anual en espais que li són 

favorables.  
 

Tot i que eliminar la canya no és fàcil, és possible. El cost d’eradicació, elevat en relació a les grans 

superfícies a tractar, sovint comporta criteris de gestió al nostre entendre erronis com l’ús d’herbicida o 

la no intervenció. A la pregunta de si és necessari treure la canya dels nostres rius nosaltres hi afegim: 

És necessari buscar el bon estat ecològic dels nostres rius? Es pot aconseguir sense treure les 

canyes? Podem garantir la seguretat hidràulica? Podem garantir l’estabilitat de talussos “subjectats” 

per la canya? Què ens costen anualment els manteniments bàsics? 
 

Portem més de 15 anys lluitant per controlar aquesta espècie i amb la seguretat, malauradament, que 

ens queda molta feina a fer per solucionar definitivament el problema. Hem realitzat diversos estudis, 

moltes experiències pràctiques i un informe de Naturalea ha servit de base per als estudis que recull el 

llibre “Bases para el Manejo i control de Arundo donax”* editat a Valencia el 2012. Tot aquest treball 

ens ha portat a tenir una idea clara de com fer front al problema.  
 

Avui, degut a les nombrosos propostes poc congruents que veiem en projectes recents hem decidit de 

redactar el present informe. 

 

Albert Sorolla 

Març 2014 

 

*Deltoro Torro, V., Jimenez Ruiz, J. & Vilan Fragueiro X.M. 2012. Bases para el manejo y control de Arundo donax L. 
(Caña común). Coleccion Manuales Tecnicos de Biodiversidad, 4. Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 
Generalitat Valenciana. Valencia. 
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1. Introducció 
 
Des de Naturalea fa molts anys que estem treballant en actuacions que tenen com objectiu la 
gestió, control i eradicació de la canya (Arundo donax). El següent document pretén ser un recull de 
les conclusions que hem pogut extreure a partir de l’anàlisi de la bibliografia existent, però 
especialment, dels diferents estudis d’investigació realitzats i de les experiències en les obres dutes 
a terme des de l’any 1996 arreu del territori.  
 
En el següent informe en primer lloc es defineix el què és la canya i perquè la seva presència afecta 
tant zones de clima mediterrani. A continuació, es fa un anàlisi de les tècniques més utilitzades per 
a la seva eliminació. I finalment es fa una valoració general, en base a l’experiència, del camí a 
seguir per assolir l’important repte de control i eradicació de la canya. 
 

1.1 Taxonomia i descripció general  
 
A.donax és una canya alta i perenne que sol créixer a zones amb disponibilitat d’aigua elevada. 
Està considerada una planta aquàtica emergent (Cook 1990). Es defineix com a espècie 
naturalitzada en hàbitats seminaturals, és a dir, sotmesa a una moderada influència de l’activitat 
humana. 
 

 
Canya a la riera de Vallvidrera. PN Collserola  

 
Canya a la riera de Rafamans a la Palma de Cervelló  

 
La canya, de creixement monopoidal, es desenvolupa en grans i densos nuclis arribant a tenir una 
densitat de 80 canyes/m2 i una alçada que en bones condicions pot superar els 9-10m tot i que 
normalment està entre 5 i 6m. La tija és buida a l’interior i d’un color verd pàl·lid. El diàmetre sol ser 
al voltant dels 2cm. Les fulles de color verd-blavós, de fins 1m de llargada i acabades en punta 
envolten la tija amb la base en forma de cor (Cal-IPC, 2009). La inflorescència és en forma de 
panícula del voltant dels 40-60cm de llargada ramificada i amb les branques inferiors fasciculades. 
Consta d’una densa massa rizomàtica de 0.4m de gruix aproximat.  
 
Es pot trobar en zones sorrenques, en graves i en zones amb elevada humitat, des d’aigua 
continental fins a zones semi-salines o aigües salobroses. Un cop establertes el requeriment hídric 
disminueix i per tant es fan més competitives.  
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1.2 Característiques del creixement de l’ A. donax  
 
Les prediccions del creixement de la canya, fins fa relativament poc, s’han basat en l’acumulació de 
graus-dia (Fitter i Hay 2002; Thornley i Johnson, 1990). Aquest fet es corrobora en un estudi 
realitzat per D.F. Spencer et al. (2006), en el qual es va comprovar que l’aparició de rebrots de 
canya i el seu creixement està influenciat per la temperatura i no per la quantitat de nutrients del sòl. 
També cal tenir present que els fragments de rizoma poden estar dessecats durant diversos mesos 
sense perdre la capacitat d’emetre arrels un cop tornen a estar hidratats. S’ha demostrat que els 
rizomes poden brotar fins el dia 26 sense cap reg, i les tiges tot i haver perdut el 32% de la humitat. 
(Sanz Elorzan et al., 2004).  
 
Per altra banda, el rizoma de la canya enterrat fins a la profunditat de 1m no perd la seva capacitat 
per a rebrotar (Else, 1996).  
 
El moment de màxim creixement de la canya al llarg de l’any és a l’estiu, encara que  té un un rang 
força ampli (6 mesos). Durant aquest moment de màxim desenvolupament, la canya pot arribar a 
créixer uns 0.7m per setmana o 10cm per dia, convertint-se en una de les espècies mundials amb 
un índex de creixement més elevat (Dudley 2000). 
 

1.3 Sistemes de reproducció i dispersió 
 
A. donax forma extenses i denses masses de rizoma reproduïdes asexualment i per tant la seva 
expansió depèn de la producció de nous rebrots de rizomes, que està quantificada en 0.5m2/any. 
Les arrels fibroses penetren profundament dins el sòl i es produeixen al llarg de tota l’estació de 
creixement a partir dels rizomes grans.   
 
Les llavors d’A. donax en molts dels territoris on ha estat introduïda no són viables. Per tant, el 
principal mètode de propagació és a partir de la dispersió de fragments de rizoma (Bell, 1993). Tot i 
així, la capacitat de rebrot de la tija de la canya no s’ha de menysprear: una tija amb dos nusos, a 
partir del segon any, si té brots auxiliars intactes pot tornar a rebrotar. La canya situada dins a 
cursos fluvials té les avingudes com a aliat per aquesta propagació. La mateixa força de l’aigua 
provoca la pertorbació necessària per trencar la secció de rizoma de la planta mare i a la vegada 
actua com a agent dispersor arrossegant els fragments aigües avall. Encara que quedin sepultats 
per una capa gruixuda de sediments i material vegetal, són capaços de rebrotar sense gaires 
dificultats (Else, 1996). 
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Rizoma no enterrat que conserva les capacitats de rebrotar 

 
 
La dependència de la reproducció vegetativa suposa una limitació a la canya ja que només permet 
la seva distribució aigües avall (excepte en els casos en que hi ha l’acció de l’home). No obstant 
l’èxit de la canya rau en el fet que és capaç d’ocupar zones pertorbades de manera més ràpida que 
la vegetació autòctona. 
 
 

 
Rebrot a partir de la tija 
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2. El problema de la invasió de la canya en el nost re clima 
 
La presència de canya en zones de clima mediterrani comporta el següents impactes directes: 
 
A. Desplaçament de vegetació i fauna autòctona: Arundo donax ocupa espais degradats amb 
molta facilitat i amb una elevada rapidesa, impedint que les espècies autòctones puguin reaccionar i 
recolonitzar els espais després d’una pertorbació. L’elevada densitat que té la planta dificulta 
qualsevol tipus de coexistència amb altres espècies, impedeix la penetració de la llum a l’interior 
dels nuclis i per tant impossibilita el creixement de qualsevol altra espècie al seu voltant.  
 
A més, el fet de modificar la vegetació pròpia dels ambients riparis té un efecte directe en la fauna 
associada, modificant els nivells tròfics intermitjos i per tant afectant a la cadena tròfica. En aquest 
sentit, hi ha una disminució de les preses invertebrades disponibles, reduint d’aquesta manera 
l’aliment per a animals que centren la seva dieta en insectes presents als boscos autòctons (A.M. 
Herrera i T.L. Dudley, 2003). 
 
L’ornitofauna és una molt bona indicadora de l’estat dels ecosistemes i per tant de l’estat de 
conservació dels rius i de la seva vegetació associada. Així ho demostra l’Informe relatiu a la 
interacció ornitofauna – treballs de neteja de lleres. (Consorci del Besòs 2003) realitzat per 
Naturalea, que indica que en ambients de ribera, l’ornitofauna té tendència a escollir l’esbarzer en 
comptes de la canya americana. És només en absència d’altres refugis quan la canya pot aportar 
un espai de nidificació per espècies d’ambient fluvial.  
 
 

Principals idees extretes de l’ Informe relatiu a la interacció ornitofauna – treba lls de neteja de 
lleres. ( Naturalea Conservació, 2003) 
 
Per tal d’obtenir les dades es realitzaren diferents transsectes lineals al llarg de trams de riu on encara 
no s’havia actuat a fi i efecte d’obtenir dades referents a les abundàncies relatives de diferents espècies 
d’ocells. Es realitzà durant la tardor per tant, les dades obtingudes corresponen només a les aus 
sedentàries com ara el rossinyol bastard (Cettia cetti) i hivernants com ara l’esplugabous (Bubulcus 
ibis). Per altra banda, també es recolliren el màxim de nius possibles procedents de la vegetació 
esbrossada, els canyars (Arundo donax) i les bardisses (Rubus ulmifolius) per tal de valorar l’ús que fan 
les aus d’aquest medi a l’hora de nidificar. Es realitzaren dos transsectes al riu Tenes (a Bigues i 
Riells), un a la riera de Sentmenat (a Sentmenat) i un quart a la riera de Cantallops (Lliçà de Vall). 
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Percentatges de les diferents espècies de niu localitzades. (n=18) 

 
Com a conclusions de l’estudi es pot destacar el següent:  
- Es confirma l’elevada densitat de nius en els marges dels rius i torrents. 
- Sembla clara la tendència d’aquestes espècies a escollir l’esbarzer (Rubus ulmifolius) en contra de la 
canya (Arundo donax). 
- La decisió de realitzar els treballs de desbrossat dels marges dels torrents duran el període tardor-
hivern realment evita el fracàs reproductiu de moltes espècies d’ocells que nidifiquen en les bardisses 
de vora l’aigua.  
- Encara que són poc comunes i s’han detectat casualment, és a dir, fora dels transsectes, s’ha vist la 
presència  d’importants espècies bioindicadores com ara el blauet (Alcedo attis). 
- La canya (Arundo donax) en ocasions puntuals pot aportar un espai de nidificació únic per espècies 
d’ambients fluvial, d’especial interès com el balquer (Acrocephalus arundinaceus). 
 
Agraïm el treball de l’Israel Estopà en la confecció del present informe. 

 

 

B. Modificació de les característiques ecològiques dels ambients de ribera:  A. donax, a 
diferència dels boscos de ribera autòctons amb salzes (Salix sp.), àlbers (Populus alba), verns 
(Alnus glutinosa), freixes (Fraxinus sp.) o avellaners (Corylus avellana), entre d’altres, no genera la 
cobertura aèria necessària per proporcionar ombra als ambients dels marges dels rius. Aquest fet fa 
augmentar la calidesa de l’aigua. L’augment de la temperatura de l’aigua provoca una disminució 
dels nivells de concentració d’oxigen i per tant produeix un canvi en les condicions de l’hàbitat que 
comporten una disminució de l’abundància i diversitat d’animals aquàtics, inclòs peixos (Dunne i 
Leopold, 1978). Igualment, el fet de disposar de més llum fa que augmenti l’activitat fotosintètica de 
les algues i per tant afecta el nivell d’eutrofització de les aigües (amb les conseqüents variacions del 
pH). Tanmateix, els pH elevats faciliten la conversió total de l’amoníac a la forma tòxica 
desionitzada, fet que empitjora encara més la qualitat de l’aigua per a les espècies presents en el 
sistema i pels usuaris d’aquestes aigües (Chadwick i Associates, 1992). 
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C. Modificació de cursos fluvials i creació de taps  a la llera de rius i rieres:  L’A. donax, durant 
una avinguda, es trenca o s’arrenca fàcilment del sòl degut a la poca flexibilitat que presenta, a 
diferència d’altres canyes com el canyís (Phragmites australis). El gran volum de canya morta, 
arrencada o despresa dels talussos, dipositada al llit de rius, rieres i torrents, és arrossegada en 
episodis d’avinguda, quedant obturada en ponts i passos subterranis, limitant la capacitat de 
desguàs i provocant importants desbordaments dels cursos d’aigua.  
 

 
Riu Mogent. La canya després d’una riuada és arrencada 

 
Riera Vallvidrera a Sant Cugat del Vallès (Vallès 

Occidental). La gran quantitat de canya obtura 
el pas de l’aigua 

 

 
Riera Sant Cugat a Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental). La canya arrossegada per la riera 
s’acumula en aquest gual 
 
 

D. Elevat consum hídric:  El consum d’aigua d’aquesta espècie és molt superior al d’espècies 
autòctones de ribera, fet que agreuja l’escassesa d’aigua existent a molts dels rius, rieres i torrents 
del nostre territori en les èpoques d’estiatge. Segons McGaugh, et al. (2005) en un estudi realitzat a 
l’espai natural de Cuatro Ciénagas a Mèxic, els càlculs preliminars indiquen que A. donax pot 
arribar a utilitzar 20 vegades més aigua que la vegetació autòctona.  
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E. Inestabilitat de talussos:  Es creu que la canya, gràcies a la ràpida cobertura, estabilitza 
talussos. No obstant, s’ha demostrat que a la llarga, en molts talussos, el propi pes de la massa 
vegetal, tant la gruixuda capa de rizomes com la llarga part aèria, provoca despreniments i deixa el 
terreny exposat l’erosió o pèrdua de sòl. 
 
F. Problemes de plagues:  La canya comporta problemes de plagues com qualsevol ambient 
monoespecífic. Contribueix al desplaçament de la vegetació autòctona, i per tant, implica una 
pèrdua d’hàbitat per la fauna. Tanmateix, aquests monocultius són altament susceptibles a les 
malalties, alteren la dinàmica en el cicle de nutrients i contribueixen a la inestabilitat de l’ecosistema 
(Mitchell, 2002). 
 
G. Incendis:  La canya és molt inflamable i per tant representa un factor de risc sobretot en els 
ambients eixuts del nostre territori. Després d’un incendi on la part aèria ha quedat cremada, els 
rizomes, els quals no s’han vist afectats, tenen la capacitat de rebrotar ràpidament i tornar a ocupar 
altra vegada tot l’espai. A més, degut a l’incendi, la canya podrà ocupar tot aquell espai que 
albergava vegetació autòctona (incapaç de tornar a colonitzar l’espai tan ràpidament com ho fa la 
canya) i que en veure’s pertorbat deixa una zona fàcilment ocupable.  
 
H. Impacte paisatgístic:  La canya Arundo donax tendeix a ocupar tota la superfície disponible, 
especialment si són àrees sense vegetació o amb vegetació baixa. La canya crea una barrera a 
l’hora d’apropar-se als cursos fluvials degut a la seva densitat i distribució lineal al llarg dels marges 
del riu. En aquest sentit, el principal problema que genera la canya és la desvinculació de la 
població amb els ambients de ribera. 
 
I. Gran cost de manteniment o dificultat d’eliminac ió completa: Els costos ambientals i 
econòmics de l’eliminació completa de la canya són molt elevats. No és senzill eliminar 
completament la canya d’un medi. Si no s’extreu completament la part aèria i la subterrània de la 
planta o s’elimina el 100% la seva capacitat de rebrotar, aquesta torna a créixer amb facilitat. Així 
doncs, és necessari fer un manteniment constant i costós. 
 
 

 
Imatges de diferents nuclis de canya en zones de ribera 
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3. Mètodes d’eliminació de la canya 

3.1 Introducció: Conceptes bàsics per a l’eliminaci ó de l’ Arundo donax 
 
Previ a anàlisis de les diferents tècniques d’eradicació de la canya cal tenir present diversos 
conceptes comuns que permetran que s’aconsegueixi d’eradicació desitjada. 
 
- Treballar des de la capçalera cap a la desembocad ura (treball a nivell de conca): La dispersió 
de la vegetació dins d’un curs fluvial tendeix a produir-se d’aigües amunt cap a aigües avall. 
L’Arundo donax aprofita els moments d’avinguda per transportar fragments de rizoma que es 
dipositen en zones remogudes o pertorbades, i a partir dels quals es pot formar un nou nucli. Per 
tant, treballar en l’eliminació de la canya en trams mitjos de cursos fluvials pot comportar que les 
zones intervingudes puguin ser fàcilment recolonitzades per canya situada a trams superiors. La 
única manera que això no succeeixi és començar els treballs d’eliminació des de la capçalera i anar 
baixant aigües avall.  
Un exemple d’èxit en aquest sentit és la restauració de la riera de Vallvidrera dins el Parc de 
Collserola que vàrem realitzar entre els anys 2008-2011. Després de dos anys de la intervenció no 
es detectà cap àrea recolonitzada per la canya.  
 
- Actuar amb decisió en les primeres etapes de la inv asió en zones on la vegetació autòctona 
estigui ben desenvolupada : En una situació com la de Catalunya en què molts trams mitjà i baix 
dels cursos fluvials hi ha l’A. donax introduïda i ocupant grans extensions, és important prioritzar en 
tot moment l’eliminació o control d’aquells nuclis que poden desencadenar l’entrada de la canya en 
zones on no hi era. Es deixarien les zones totalment ocupades per la canya per fases posteriors. 
Per tant, com a prioritat cal controlar en primer lloc els focus d’invasió més immediats, fragmentant 
les poblacions pont i successivament els focus originals. L’existència de vegetació autòctona ben 
desenvolupada envoltant els nuclis de canya augmentarà les possibilitats d’èxit ja que accelerarà el 
procés de revegetació de l’espai amb espècies ben adaptades al medi en qüestió. 
 
- Escollir l’època de l’any: Cal escollir la millor època de l’any, per una banda, per tal d’aconseguir 
els millors resultats en l’eliminació de l’espècie i, per altra, per minimitzar l’impacte que es pugui 
ocasionar a la fauna i flora present a la zona. Per exemple, l’eradicació de la canya no ha de dur-se 
a terme durant els mesos de nidificació de les aus. Tot i que està comprovat que l’A.donax no és un 
refugi de fauna comú, en zones on no hi ha cap alternativa podria 
ser-ho i per tant podríem afectar la poca fauna present com el balquer 
(Acrocephalus arundinaceus). 
 
- Protegir la superfície afectada per l’eliminació de la canya en 
front de l’erosió: Un cop s’elimina la canya d’un indret queda una 
superfície denudada exposada a qualsevol tipus de pertorbació 
(reintroducció d’espècies invasores o erosió). 
Cal valorar la necessitat de protecció de cada zona per accelerar el 
procés natural de revegetació de l’espai. Segons Godé (2008) és 
justificable una plantació en el cas que el recobriment vegetal de la 
zona per espècies autòctones sigui inferior al 15%, sinó es considera 
que hi pot haver recuperació espontània.   

Riera de Vallvidrera a Sant Cugat del Vallès després de la retirada de la canya amb mitjans mecànics (2009).  
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- Grans obres lineals dins les lleres:  Un altre exemple clar de males pràctiques en la gestió de la 
canya és la relacionada amb moltes obres públiques. Per una banda, dins les obres es realitzen 
molts moviments de terres contaminades amb rizomes de canya que es recol·loquen en zones on 
podrà establir-se un nou nucli de canya. Per altra banda, en moltes obres lineals dins de la llera, 
com és el cas dels col·lectors i gasoductes, l’aport de terres amb canya i el moviment de terres 
deixa una zona clarament exposada que, sinó s’hi fa una restauració important, és molt vulnerable a 
la ràpida colonització de la canya.  
 

 
Arrel de moltes grans obres lineals s’ha ocupat grans extensions de canya dins les lleres. 

 
 
- Educar a la població referent a la vegetació invaso ra i els efectes de la seva propagació, tot 
encoratjant a la participació:  Encara avui la utilització de la canya està força estesa. A les zones 
d’horta situades normalment prop de cursos fluvials, no és estrany veure-hi nuclis d’A.donax que 
envolten el recinte i que han sigut introduïdes pels hortolans.  
 
 

Imatge de desbrossada de la canya excepte la que es pot veure a 
l’esquerra de la foto, degut a la demanda expressa dels propietaris de 
l’hípica present. La canya protegia els cavalls de ser enlluernats pels 

cotxes. Cal conscienciar que la presència de canya, per poca que 
sigui, té un impacte sobre el medi.  

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Utilització de la canya per a diferents objectius 
 

 
Cal fer pedagogia a la població per tal que es percebi la canya com un element de distorsió que cal 
combatre. És important evitar la falsa sensació que, com que sempre l’hem vist i per tant no és un 
element estrany, no passa res si segueix essent-hi. 
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3.2 Tècniques per a l’eliminació de l’ A. donax 
 
Hi ha diferents tècniques per eliminar la canya que s’han utilitzat al llarg del temps i en diferents 
zones com per exemple la crema de la canya, el control amb herbívors, el control biològic, l’arrencat 
o l’estassada. A continuació es fa una valoració de les 4 tècniques d’eliminació o control de la canya 
més utilitzades actualment a partir d’estudis realitzats des de Naturalea i de la pròpia experiència en 
les obres executades. 

3.2.1 Desbrossada de la canya 
 
La desbrossada de la canya no permet controlar-la ja que aquesta té una gran capacitat per 
rebrotar a partir de la massa rizomàtica. Una possible opció és la desbrossada periòdica de la 
canya per aconseguir desgastar-la. El moment més adequat per a desbrossar la canya va lligat a 
l’època de màxim creixement, a finals d’estiu i principis de tardor (en funció de la zona). En aquest 
moment transloca nutrients cap a les arrels per afrontar les baixes temperatures hivernals i per tant, 
té més dificultats de recuperar-se d’una pertorbació.   
 
A partir estudis realitzats el 2008-2009 des de Naturalea es pot dir que desbrossades periòdiques 
realitzades cada 20 i 40 dies respectivament durant un període vegetatiu comporten una disminució 
tant de peus com de les alçades de les canyes. És necessari però, seguir recollint dades en 
diferents períodes de creixement de la canya (primavera-tardor) per tal de tenir resultats més 
significatius. A més, en el cas que es pugui eradicar completament la canya s’ha de realitzar un 
seguiment exhaustiu durant els següents anys per comprovar que realment la canya ha perdut el 
100% de la capacitat de rebrotar, i per tant no ha pogut recuperar-se de la pertorbació a la que s’ha 
vist sotmesa. 
 

  
Evolució del creixement: Mitjanes de les alçades de les canyes després de 20 i 40 dies. El dia “0” correspon al 
6 de juny de 2008. A més, si extrapolem la recta obtinguda en cada un dels casos podem tenir una idea del 
temps necessari per tal d’eradicar la canya de la zona o el que és el mateix, eliminar la seva capacitat de 
rebrotar (considerant que la reducció de les alçades segueix aquesta tendència fins a la seva eliminació 
completa).  

Evolució del creixement de la canya
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Evolució de les densitats:  Reducció de la densitat de peus de canya en cada període de creixement amb la 
tècnica de desbrossada. El dia “0” correspon al 6 de juny de 2008. Segons la recta de regressió hi ha una 
tendència a disminuir el nombre de peus de manera exponencial. És a dir, inicialment el nombre de peus 
decreix ràpidament després de cada desbrossada però aquesta disminució s’alenteix a posteriori. Aquestes 
dades, concorden amb la hipòtesi plantejada quan s’analitzaven les dades de les alçades en què tot i tenir un 
decreixement lineal, podria ser que un cop avancés l’estudi es pogués veure que aquest decreixement 
passava a ser més lent i per tant s’allargava el període de temps necessari per eradicar-la del tot. 
 
Per altra banda, tenint en compte que el que interessa és esgotar les reserves del rizoma de la 
canya amb desbrossades successives, un altre estudi a realitzar és el de comprovar si els resultats 
obtinguts en les proves realitzades l’any 2009 millorarien si no es deixés créixer la canya més de 
15-20cm., moment en el qual encara no inicia el procés de la fotosíntesis. 
 
Tot i la tendència observada de reducció de les alçades i la densitat de les canyes, després de 
diverses desbrossades, no es pot afirmar que es pugui eliminar del tot seguint aquest procés de 
manera repetitiva. El que sí que es pot afirmar és que si no s’elimina del tot la canya, aquesta 
tornarà a ocupar el terreny perdut. 
 
En la majoria de casos no surt a compte la realització de desbrossades periòdiques sabent que pot 
ser una tècnica no definitiva en comparació a altres tècniques que sí que s’ha demostrat que són 
definitives com l’arrencat de la canya i el rizoma. El preu de fer 7 desbrossades a una zona és molt 
similar al de realitzar l’arrencat de la canya i rizoma, i a més, el primer no garanteix bons resultats. 
Per tant, s’ha de descartar o valorar seriosament la utilització d’aquesta tècnica si l’objectiu és 
eradicar definitivament la canya.   
 

3.2.2 Aplicació d’herbicides 
 
L’aplicació d’herbicides és una tècnica molt utilitzada actualment. Tot i així, la seva aplicació 
presenta molts dubtes que s’intenten recollir en el present document.  
 
Actualment, els herbicides més utilitzats són el glifosat i el cletodim. El glifosat és un herbicida no 
selectiu d’ampli espectre i per tant afecta a totes les espècies presents a la zona d’influència de 
l’aplicació. En canvi, el cletodim, és un herbicida sistèmic per a gramínies.   
 

Evolució de les densitats
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Segons Godé (2008), per tal d’aconseguir una aplicació efectiva dels herbicides és important que es 
realitzi després de la floració i abans de la parada hivernal, normalment entre l’agost i octubre, quan 
les plantes estan translocant els nutrients cap el rizoma degut a l’acumulació pretardoral-hivernal de 
reserves. D’aquesta manera l’absorció d’herbicida per les arrels és molt més efectiva i pot reduir 
una o dues les dosis d’aplicació de l’herbicida. En aquest sentit, les recomanacions per a l’ús 
d’herbicides exposades per l’ACA (2008) són:  
- Considerar la proximitat de la làmina d’aigua en el lloc d’aplicació ja que quasi sempre hi ha 
pèrdues d’herbicida per lixiviació 
- Seguir les prescripcions de l’EPA1 per àrees properes a l’aigua i aiguamolls 
- Avaluar prèviament les condicions climàtiques en el moment de l’execució, evitant bàsicament 
condicions de vent i precipitació 
- Aplicació de l’herbicida per experts 
- Esperar un període vegetatiu entre la primera i la segona dosi 
- No aplicar l’herbicida prop d’espècies autòctones i potenciar el creixement d’espècies ruderals 
- Aplicar un colorant a la dissolució per indicar que el material vegetal està tractat 
 
Tenint en compte aquestes consideracions, l’aplicació d’herbicides té moltes limitacions a l’hora de 
tractar la canya, ja que en la majoria de casos es troba en cursos fluvials o properes a punts d’aigua 
i per tant pot comportar un impacte sobre el medi. 
 
Per a un millor resultat de l’aplicació, cal realitzar-la a finals d’estiu i la tardor. En aquest moment 
comença la translocació de carbohidrats solubles cap el rizoma a través del floema i per tant serà 
més probable que l’herbicida sigui eficaç.  
 
Des de Naturalea es va estudiar els efectes de l’herbicida en un medi controlat i aïllat de zones 
susceptibles de ser contaminades. 
 

 
Evolució de la densitat de canyes en el tractament amb herbicides. Després d’aplicar l’herbicida al cap de 20 
dies, es redueix la densitat de canyes fins a pràcticament dues canyes per metre quadrat, tot i així no acaba 
mai d’eliminar-se totalment la canya present. En canvi, amb l’aplicació de l’herbicida després de 40 dies es 
pot veure una mort dràstica de la canya en el següent dia de control. Tot i així, la canya no perd totalment la 
capacitat de rebrotar i al cap de 100 dies després de l’inici de la prova, les densitats d’un tipus de mostra i els 
altres són pràcticament iguals.  

                                                      
1 Unites States Environmental Protection Agency 

Evolució de la densitat de canyes
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Per tant, de les dades analitzades es pot extreure que l’herbicida, tot i tenir un impacte major sobre 
la canya que la desbrossada, no acaba d’eliminar-la del tot. Per tant, es necessiten vàries 
aplicacions per assolir un cert control i no es garanteix la total eliminació. De la mateixa manera que 
en el cas de la desbrossada, tot i que pugui semblar que el rizoma hagi deixat de rebrotar, cal fer el 
seguiment els següents anys ja que hi ha possibilitat que es torni a activar la capa rizomàtica.  
 

3.2.3 Cobriment amb plàstic biodegradable 
 
Aquesta tècnica es basa en el cobriment dels nuclis de canya amb un plàstic biodegradable amb 
resistència suficient per evitar el creixement vertical de la canya. La falta de llum i la impossibilitat 
de creixement esgota a la planta que perd totalment la capacitat de rebrotar. A més l’increment de 
la temperatura sota el plàstic accelerarà el procés de descomposició de la massa rizomàtica. 
 
Aquesta tècnica, desenvolupada des de Naturalea, és indicada per a zones on és difícil poder 
retirar completament la part aèria i el rizoma com en el cas d’esculleres, en que retirar els blocs de 
pedra abans d’extreure el rizoma seria una tasca inviable.  
 
Els passos a seguir són els següents:  
 
- Desbrossada de la canya de l’escullera i 
aport de terra per regularitzar el talús i 
eliminar elements punxants 
- Instal·lació de plàstic  
- Instal·lació de ret de coco per crear 
rugositat perquè la terra aportada al 
damunt no llisqui 
- Aport d’una capa de terra  
- Ret de coco o hidromanta 
 

 
Esquema de la tècnica Cobriment amb plàstic biodegradable 

 

 
Treballs de cobriment de l’escullera Detall del plàstic biodegradable i la ret de coco al 

damunt.  
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Imatge d’un talús al riu Congost a Montmeló on es poden veure les diferents fases del procés de cobriment. 
De dreta a esquerra: Escullera regularitzada amb terra. Plàstic negre. Ret de coco. Aport de terres. Terres 

reperfilades.  
 

En la majoria d’experiències realitzades, no hi ha hagut rebrots de canya. En un cas en concret, hi 
van haver 4 rebrots que es van assecar abans d’acabar el període de creixement anual per 
esgotament. 
 

3.2.4 Arrencat del rizoma 
 
L’arrencat de la canya i el rizoma amb una màquina retroexcavadora és una tècnica molt efectiva 
que permet la retirada completa i immediata de la canya en un indret. Cal tenir present, però, que 
un cop la retoexcavadora ha eliminat la canya, queda un terreny totalment exposat i remogut. 
Aquest pot ésser fàcilment reocupat per la canya o altres espècies invasores o d’autoecologia 
ruderal, i a més és vulnerable a fenòmens puntuals de crescuda del nivell de l’aigua.  
 
A diferència de falses creences, si es segueix el procés adequat i amb maquinistes especialistes, 
s’aconsegueix extreure de la zona només els rizomes i conservar la primera capa del sòl, tan 
necessària per la posterior recuperació del recobriment vegetal.  
 

  

Retroexcavadora realitzant tasques de retirada de 
la canya i el rizoma.  

 

Màquina retroexcavadora realitzant treballs 
d’arrencat de la canya a la riera de Vallvidrera al 
tm de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)  

El principal problema d’aquesta tècnica és la producció de residus tan elevada que comporta. S’ha 
de tenir present que s’arrenca tota la part aèria de la canya més la capa de rizoma que normalment 
té un mínim de 0.4 m de gruix.  
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El mètode habitual és transportar a abocador de residus vegetals el rizoma extret. Tot i així, des de 
Naturalea es van realitzar diferents proves l’any 2008-2009 en que es mesurava la capacitat de 
rebrot del rizoma triturat, per tal d’aconseguir una fracció de rizoma que es pogués deixar a la zona i 
evités el transport a abocador. 
 

  
Riera Vallvidrera al tm de Sant Cugat del Vallès 

abans de realitzar l’actuació d’arrencat de la 
canya i el rizoma 

Riera Vallvidrera al tm de Sant Cugat del Vallès 
després de realitzar l’actuació d’arrencat de la 

canya i el rizoma 
 

 
 
Es van fer proves amb diferent grau de trituració del rizoma en funció de la tècnica utilitzada: 
1. Rizoma control.  Fragments tal i com es va obtenir del procés d’arrencat del rizoma del medi 
amb màquina retroexcavadora i el transport fins a Can Salas, Terrassa (Vallès Occidental). 
(fraccions de 513g)  
2. Rizoma trossejat manualment.  Es tracta d’una fracció de rizoma amb dimensions compreses 
entre les del rizoma control i el triturat. Podem considerar aquestes dimensions com la mínima 
fragmentació que pot assolir un tractor amb tanqueta per a triturar (fraccions 27.5g) 
3. Rizoma triturat amb una trituradora de jardineri a. En aquest cas es va utilitzar una trituradora 
de dos rodets de trituració de 16cm i d’alimentació hidràulica, tolva de 90 x 70cm i dics de 56 x 
2.5cm amb dos ganivets (fraccions de 2.7g) 
 

 
Rizoma triturat amb una trituradora de jardineria 

 

 
Trituradora i restes de rizoma triturats 
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Procés d’elaboració de les parcel·les de 2x2m  

 
Procés d’elaboració de les parcel·les de 2x2m  
 

 
Evolució de la densitat de canyes per m2 en els diferents tipus de tractament de triturat de la canya. 

El dia “0” correspon a 15 de maig de 2008.  
 
Es pot observar al gràfic que les parcel·les on es va afegir rizoma triturat no va rebrotar cap canya 
al llarg del període estudiat. En segon lloc, es pot veure que tant el rizoma control com el trossejat si 
que han estat capaços de rebrotar, tot i que en el control la densitat sempre és major.   
 
El material triturat és interessant aprofitar-lo com a mulch a la zona intervinguda. Un cop acabats 
els treballs de retirada i triturat de la canya, queda una zona sense vegetar que necessita tasques 
de restauració per tal d’evitar problemes d’erosió i pèrdua de sòl. En aquest sentit el trinxat de la 
canya pot ajudar a protegir el sòl de manera immediata contra el vent i les precipitacions.  
 
El triturat de la canya és una tècnica adequada per a nuclis de canya de petites dimensions. El 
procés d’introducció del rizoma a la trituradora és lent ja que s’ha d’anar retirant la terra adherida al 
rizoma i introduir-lo en petites fraccions. Per tant, per a nuclis de grans dimensions és més viable el 
transport del material a plantes de tractament de residus vegetals.  
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COMPARACIÓ DE LES DIFERENTS TÈCNIQUES 
 

TÈCNICA PROS CONTRES CONCLUSIONS 

Desbrossades 
periòdiques de la 

canya 

- Tècnica poc agressiva amb el medi.  
- No són necessaris el moviments de terres 
per tal d’eliminar la canya i es pot actuar de 
manera selectiva, evitant qualsevol impacte 
a espècies autòctones presents a la zona. 

- El desbrossat de la canya no permet en un 
primer instant l’eradicació de la canya d’una zona 
ja que, un cop eliminada la part aèria, els rizomes 
segueixen tenint la capacitat de rebrotar. 
- S’ha de ser molt constant en les desbrossades 
periòdiques perquè deixar d’actuar pot comportar 
que la canya recolonitzi de nou l’espai. 
- Un cop la canya controlada, s’ha de fer un 
manteniment com a mínim en els següents 5 anys 
perquè la massa rizomàtica pot recuperar la 
capacitat de rebrotar. Tot i així, no està demostrat 
que sigui una tècnica viable. 
  

No es considera una tècnica 
definitiva pel control de la canya. 

Aplicació d’herbicida 
- Té més efectes sobre el creixement de la 
canya que les desbrossades. 

- Pot generar impactes importants al medi, en 
especial en zones properes a cursos fluvials o 
zones humides.  
- No permet l’eradicació completa després de 
vàries aplicacions. 
- Un cop la canya controlada, s’ha de fer un 
manteniment en els següents com a mínim 5 anys 
perquè la massa rizomàtica pot recuperar la 
capacitat de rebrotar. 
 

No es recomana la utilització 
d’aquesta tècnica perquè pot 
comportar impactes importants al 
medi i a més, no garanteix la 
total eliminació de la canya.  

Cobriment amb plàstic 
biodegradable 

- Bona alternativa per eradicar la canya en 
zones on és difícil actuar-hi, com 
esculleres.  
- L’experiència demostra que els rebrots de 
canya amb aquesta tècnica són 
pràcticament insignificants i es deuen a 
defectes d’execució.  

- Utilització elevada de recursos 
- Període de temps llarg fins que el plàstic no es 
biodegrada.  
- Durant els primers anys la zona només pot ser 
recolonitzada per vegetació herbàcia, ja que els 
arbres o arbustos acabarien perforant el plàstic i 
permetrien el creixement de la canya.  

Tècnica efectiva pel control de la 
canya en zones complicades 
com escolleres. 

Arrencat del rizoma 

- Aconsegueix l’eliminació completa de la 
canya d’una zona. 
- Si es fa amb els mitjans adequats i 
especialistes, permet respectar la vegetació 
autòctona present 
 

- Deixa un espai remogut fàcilment recolonitzable 
per altres espècies invasores o ruderals. Per 
evitar-ho cal planificar el procés de recuperació 
de la cobertura vegetal. 

Tècnica amb molt bons resultats. 
S’aconsegueix eliminar 
completament la canya i no es 
necessiten grans manteniments 
més enllà de la retirada de 
possibles rebrots el primer any.  
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4. Reflexió final 
 

- Falses creences 
 
Al voltant de la canya hi ha moltes falses creences que no ajuden a conscienciar a la població del 
seu efecte sobre el medi. Algunes d’elles són: 
 
“Deixem la canya, total ja fa molts anys que la ten im aquí i està estesa per tot el territori”  La 
canya té una gran capacitat per ocupar nous espais en detriment de la vegetació autòctona. 
 
“La canya no genera cap problema, fins i tot proteg eix els marges”  la canya és molt vulnerable 
en moments d’avinguda degut a la poca flexibilitat i que és fàcilment arrencable. A més, el pes de la 
capa rizomàtica fa que en zones de talussos pugui caure en bloc”  
 
“ Serveix de refugi per la fauna”  Acostuma a ser refugi d’espècies plaga com la rata. 
 
“Els hortalans la controlen perquè la fan servir pe r les tomaqueres”  Els hortalans només 
agafen les canyes que necessiten i això no permet fer-ne un control permanent. 
 
“Els herbicides són el mètode més efectiu per elimi nar la canya i no contaminen”  Actualment, 
s’està banalitzant la utilització d’herbicides per a l’eliminació de la canya. A través d’experiències 
realitzades hem pogut comprovar que l’eficàcia de l’herbicida no és tan elevada com es fa creure. A 
més, s’ha de tenir present que es tracta d’un element molt contaminant. La EPA ha inclòs el glifosat 
(producte més utilitzat) en la categoria III: “toxicitat dèrmica i oral aguda relativament baixa” i la 
OMS2 la inclou en la categoria IV “No probable de presentar perill agut amb un ús normal”. D’altra 
banda, el glifosat apareix a la Directiva Europea 2008/105/CE relativa a les normes de qualitat 
ambiental en l’àmbit de la política d’aigües en un annex de les substàncies subjectes a revisió per a 
la seva possible identificació com a substàncies prioritàries o substàncies perilloses prioritàries. 
Segons l’Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, en primer lloc s’ha d’optar 
pels tractaments físics d’eliminació de les espècies invasores (manual o mecànica en funció de la 
realitat de cada zona) i d’aquesta manera s’evita la possible presència de residus químics al medi. 
Segons Bañeras et al. (2004), en algunes espècies és necessària la combinació entre mètodes 
físics i l’aplicació d’herbicides. Òbviament, els mètodes químics per la seva rapidesa i profunditat 
d’acció poden aplicar-se aïlladament en la majoria dels casos. Tot i així, la utilització de substàncies 
herbicides en medis naturals o seminaturals ha de valorar-se en tot moment. A més, Bañeras 
afegeix que el glifosat i altres matèries de toxicitat/persistència elevada, no haurien d’utilitzar-se en 
zones naturals o seminaturals susceptibles de ser alterades. També fa referència a que en casos 
en que l’espècia invasora estigui situada en cursos fluvials o aiguamolls, és compromesa la 
utilització de fitocides degut a la seva perillositat per a la fauna aquàtica especialment si no s’aplica 
en forma de pinzellada o amb aplicadors de baixa dispersió sobre individus determinats. Tanmateix, 
a l’hora de determinar la toxicitat del glifosat és important tenir present l’existència d’una diferencia 
bàsica entre el glifosat genèric i el producte comercial. Els plaguicides abans de sortir al mercat 
passen pel procés de la formulació, durant el qual els ingredients actius són barrejats amb altres 
substàncies denominades com "ingredients inerts", sobre les quals no es dóna informació en les 
etiquetes i que en molts casos són substàncies actives biològiques, químiques o toxicològiques,  
                                                      
2 Organització Mundial de la Salut 
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que poden conferir a les formulacions comercials, característiques diferents a les que tenen 
qualsevol dels components per separat. Això significa que si només es realitzen les proves 
toxicològiques amb el glifosat genèric (que en definitiva és com determinen el grau de toxicitats del 
glifosat per incloure’l als annexos de la OMS, EPA,...) i no es revisen i reconeixen les proves 
toxicològiques amb el plaguicida comercial, tal i com es fan servir realment, és impossible avaluar 
amb seguretat els riscos sobre l'ambient i la salut de les persones del glifosat comercial 
 
 

- L’eradicació de la canya necessita d’una estratèg ia global 
 
L’eliminació o control de la canya s’ha d’emmarcar en una estratègia conjunta a nivell de conca. 
Actuacions aïllades no solucionen el problema, ja que la gran capacitat d’expansió de la canya pot 
fer que es reocupi l’espai intervingut en un període de temps curt i per tant, tots els esforços 
dipositats hagin sigut en va. A més, caldrà una clara estratègia de manteniment continu al llarg del 
temps per evitar que pugui tornar a reocupar zones intervingudes. Aquest manteniment serà molt 
menys intensiu que les actuacions però serà imprescindible per assolir l’objectiu desitjat.  
 
Per tant, cal definir una estratègia global clara que hauria d’incloure: 
 
- Zonificació del territori per marcar zones prioritàries d’actuació. Aquestes zones tindran en compte 
els següents aspectes: 
 

- Treballar en cursos fluvials des de les capçaleres en direcció a les desembocadures per 
evitar que zones on s’ha eliminat la canya puguin ser recolonitzades per fragments de 
rizoma procedents d’aigües amunt i arrossegats en moments d’avingudes. 
 
- Eliminar nuclis de canya tant de cursos fluvials o zones agrícoles que puguin esdevenir un 
focus de dispersió en zones on no hi ha presència de canya, especialment en zones 
protegides o amb comunitats vegetals i faunístiques d’interès. 

 
- Pla de manteniment a llarg termini. 

 
- Implicació i conscienciació de la població en general i en especial dels agents implicats 
(administracions públiques i usuaris de les zones afectades). Així, s’evitarà la colonització de nous 
espais fruit de l’acció directa de la gent (plantació, abocaments, etc.) 
 
 
 

- Proposta de la tècnica més efectiva pel control d e la canya: arrencat del rizoma 
 
Basant-nos en l’experiència de més de 15 anys en obres d’aquestes característiques, i també en 
base als resultats de les investigacions realitzades, poden dir que la tècnica amb millors resultats és 
l’arrencat del rizoma. 
 
Aquesta tècnica permet eliminar completament la canya i evitar repeticions de l’actuació que poden 
esdevenir eternes i no aconseguir els resultats desitjats. Tot i que exigeix una quantitat important de 
recursos, materials i econòmics, a la llarga, es veu compensat. És millor anar actuant en petites 
zones i avançar a poc a poc i amb pas ferm cap a l’objectiu d’eliminar la canya amb tècniques  
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fiables, que no pas, intentar abastar una superfície de terreny molt important utilitzant tècniques que 
no permeten donar el problema per solucionat i que per tant, després de pocs anys, es tingui de 
nou el mateix problema.  
 
 
 

“Si seguim l’estratègia d’eliminació de la canya ad equada, fem 
divulgació a la població sobre els problemes que co mporta i utilitzem la 
tècnica més efectiva per eliminar-la, estarem comen çant a fer passos 
ferms en el llarg procés de control i eradicació de  l’Arundo donax” 
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