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AS PLANTAS DA ILLA DE TAMBO 
 

A Flora e Vexetación de Tambo foi inventariada en tres mostraxes realizadas os días 21, 22 e 

29 de xullo. É por tanto unha mostra incompleta do que se pode encontrar na illa, se ben 

recolle as principais comunidades vexetais e a maior parte da flora leñosa. É posible que 

algunha outra especie de interese de vida efémera se encontre na illa, pero serían necesarios 

estudios de maior intensidade para poder localizalas. Na nosa opinión a mostraxe realizada 

recolle a maior parte da diversidade vexetal da illa, incluíndo as súas especies máis 

representativas e as que supoñen unha maior ameaza polo seu carácter invasor. 

Debido á exclusión que impoñía o uso militar deste territorio, apenas existen estudios previos 

na área. Aqueles que inclúen algunha referencia á flora da illa son maioritariamente anteriores 

ao uso militar, e aparecen salientados xunto ao taxón correspondente no Anexo II polo seu 

valor documental. 

A nomenclatura dos taxóns citados neste informe sigue a Castroviejo (1986-2012), e a Tutin et 

al. (1976-1993) para aqueles non incluídos na obra anterior. Para os nomes comúns séguese a 

García (2008). 

 

FLORA 
 

As illas son ecosistemas con ambientes peculiares que se caracterizan por ter unha 

composición de flora e fauna depauperadas respecto ao continente, e a Illa de Tambo non é 

unha excepción. 

As 137 especies identificadas na Illa aparecen recollidas no Anexo II. Ningunha delas está 

incluída nos Catálogos de Especies Ameazadas, tanto autonómico (Consellería de Medio 

Ambiente e Desenvolvemento Sostible. 2007) como nacional (Ministerio de Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino. 2011). 

O feito de que non fosen encontradas algunhas das especies das listas mencionadas non 

exclúe a súa posible presenza: a causa da limitación temporal deste estudio non foi posible 

rexistrar a presenza de numerosas plantas anuais efémeras que presentan a súa floración a 

principios de primavera, como son moitas das anuais dunares, así como tamén é moi posible 

que algunhas especies vivaces de floración temprana tamén pasaran desapercibidas para este 

estudio. 

Ademais do seu carácter insular, a diversidade en Tambo tamén se ve afectada pola presenza 

de especies exóticas invasoras. Aínda que a súa proporción non parece excesiva se 

consideramos o número de especies (arredor do 13%), a súa importancia na paisaxe vexetal é 

extrema, e a maior parte da illa está ocupada por especies alóctonas. A continuación inclúense  



    

5 
 

algunhas recomendacións de actuación para as principais especies invasoras localizadas na Illa, 

seguindo a Fagúndez e Barrada (2007) (Figura 1):  

1. Chasmanthe floribunda: Hai unha poboación con alta densidade de individuos entre a praia 

e as casas próximas. Esta especie, orixinaria de Sudáfrica, foi introducida polo seu valor 

ornamental e se propaga principalmente por bulbos. Esta estrutura de reserva fragméntase e 

dispérsase de modo moi eficiente. Tamén se comezaron a encontrar sementes produto de 

reproducións sexuais, co cal o seu espectro de dispersión aumenta considerablemente. No 

proceso de invasión pode formar horizontes monoespecíficos limitando a pervivencia doutras 

especies autóctonas. Esta especie é unha das máis difíciles de controlar, especialmente cando 

se trata de eliminar poboacións densas ben establecidas. O seu control require un esforzo 

continuado durante tempo prolongado. A técnica de erradicación máis aconsellable é o control 

mecánico. Para iso é necesario escarvar suficientemente como para eliminar a raíz e os 

tubérculos na súa totalidade. Debido ao crecemento vexetativo que ten resulta moi 

complicado eliminar cada individuo dunha sola vez. Dependendo da extensión das estruturas 

reprodutoras subterráneas, pode ser necesario substituír a totalidade do solo. 

2. Robinia pseudoacacia. A falsa acacia é unha árbore caducifolia orixinaria de América do 

Norte. Aínda que unha vez ben establecida esta especie resulta moi difícil de erradicar, na Illa 

de Tambo aínda non está demasiado estendida e a maioría de individuos son relativamente 

novos. Por esta razón cremos que, a diferenza doutras localidades galegas, a súa erradicación 

sería relativamente simple. Reprodúcese principalmente por sementes, aínda que a 

reprodución vexetativa tamén é importante no proceso de invasión. O seu rápido crecemento 

e a alta capacidade de propagación sexual e vexetativa convértena nunha ameaza seria, 

especialmente en áreas afectadas por incendios (as súas sementes ven favorecida a 

xerminación tras os incendios). Esta especie modifica as condicións naturais do terreo que 

ocupa, formando un humus rico en nitróxeno que favorece a presenza doutras especies 

oportunistas e invasoras. 

A técnica de erradicación máis aconsellable é o control mecánico, aínda que realizado de modo 

exclusiva non é unha alternativa moi útil xa que a especie rebrota con facilidade. Para 

conseguir certo grado de control é necesario podar constantemente tódolos novos rebrotes 

durante unha mesma temporada. Con esta técnica controlase temporalmente a dispersión da 

planta. Sen embargo, tras eliminar a parte aérea, as raíces xeran novos brotes que hai que 

seguir eliminando ata a extenuación do individuo.  

 

Unha técnica alternativa é o anelado dos individuos, que consiste en realizar unha incisión 

circular cerca da base do tronco que sirva para cortar os vasos que transportan o floema. Esta 

técnica ten tamén o inconveniente do rebrote de novos vástagos dende a base. 

Aínda que o control químico non é conveniente, unha alternativa de erradicación pode ser a 

combinación de control químico con glifosato e mecánico. 
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Esta especie formúlase como un bo sistema de estudio para experimentar co control biolóxico. 

Aínda que na actualidade non existe ningún plan de control biolóxico desenvolvido para esta 

especie, hai varias especies de insectos que, coas medidas de control pertinentes, poderían ser 

utilizados nun tratamento experimental. O seguimento deste tratamento podería servir para 

explicar aos visitantes a complexidade dos ciclos de vida destas especies e o seu control. 

3. Helichrysum petiolare, un arbusto rastreiro, orixinario de Sudáfrica, encontrábase referido 

nas inmediacións do Faro de Punta de Tenlo dende polo menos 1974. Sen embargo, neste 

estudio constatamos a súa expansión a outras zonas da illa (Figura 1), o que indica o seu 

potencial como invasora. Propágase por sementes e de xeito vexetativo formando densas 

manchas que desprazan ás especies nativas. Debido a súa capacidade de reprodución 

vexetativa, o control manual por arranque é unha boa opción para a súa erradicación. 

De xeito esporádico tamén se encontran individuos illados da especie Helichrysum foetidum, 

máis difíciles de erradicar pola súa ampla presenza en todo o territorio costeiro. 

4. Acacia dealbata e Acacia melanoxylon son árbores orixinarias de Australia e Tasmania, das 

que na Illa de Tambo existen grandes exemplares localizadas nas zonas máis húmidas e de 

menor pendente da Illa. Estas especies teñen gran potencial de invasión, formando densas 

manchas de vexetación das que desprazan ao resto das especies nativas. O seu alto potencial 

alelopático impide a xerminación doutras especies de plantas nas súas inmediacións. 

Propáganse por sementes e de xeito vexetativo mediante o rebrote. As súas sementes son moi 

resistentes e forman un banco que pode permanecer latente durante largos períodos de 

tempo e xerminar tras un incendio ou perturbación do ambiente. O control mecánico nestas 

especies non é unha alternativa moi eficaz para a súa erradicación pois presenta rebrote e 

ademais o uso de maquinaria (como tractores) necesaria para o seu arranque, provoca 

perturbacións no ambiente difíciles de solucionar. As técnicas máis utilizadas de erradicación 

contemplan a utilización de métodos químicos, polo que se recomenda deixar a súa 

erradicación exclusivamente en mans de expertos. As acacias invasoras na actualidade están 

sendo obxecto de numerosos estudios científicos encamiñados a coñecer as mellores técnicas 

de erradicación.  

A presenza de individuos adultos na Illa de Tambo representa unha oportunidade excelente, 

para divulgar socialmente multitude de aspectos relacionados coas invasións biolóxicas nunha 

potencial escola de educación ambiental. 

5. Phytolacca americana é unha herbácea orixinaria de Norteamérica pero que pode alcanzar 

ata 3 metros de altura. Tamén colonizou as áreas máis húmidas e de solos con menor 

pendente da Illa. Forma manchas de extraordinaria densidade que desprazan a calquera 

especie nativa. A súa propagación é mediante sementes incluídas en froitos carnosos que son 

excelentemente dispersados por diferentes especies de aves, especialmente o merlo común 

(Turdus merula). O potencial colonizador desta especie é enorme pero a súa erradicación 

relativamente sinxela utilizando medios mecánicos como a sega, o rozado ou o arranque posto 
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que non presenta rebrote. É importante, non obstante, evitar a produción de froitos e 

sementes pois estas son rapidamente inxeridas e dispersadas polas aves. 

6. Eucalyptus globulus. Esta especie de árbore de orixe australiano ten a súa orixe no cultivo 

forestal e na Illa de Tambo chegou a colonizar a maior parte da súa superficie, desprazando ás 

especies de plantas nativas. Polas súas características competitivas, sumamente agresivas, a 

súa capacidade de alterar os solos e a súa inflamabilidade, resulta imprescindible formular un 

programa de restauración ambiental que prevexa substituír pouco a pouco a esta especie por 

especies de árbores nativas. A complexidade deste proxecto require unha xestión 

especializada. 

Outras especies como Cupresus sempervirens ou Eucalyptus robusta encóntranse distribuídos 

de xeito máis ou menos disperso polas marxes de camiño e contorna das edificacións. A súa 

erradicación non é prioritaria e debe facerse seguindo protocolos axeitados. 

 

VEXETACIÓN 
 

Os hábitats de Interese Comunitario identificados na Illa son os seguintes (Figura 2): 

 

1. ACANTILADOS CON VEXETACIÓN DAS COSTAS ATLÁNTICAS E BÁLTICAS, Cód. 1230 

(123010 Crithmo-Armerion maritimae Géhu 1968; 123012 Crithmo maritimae-Armerietum 

pubigerae Rivas-Martínez 1976)  

É un hábitat conformado por arbustos de baixo porte, que colonizan as gretas e repisas da 

primeira fronte dos acantilados mariños. Presenta unha ocupación dispersa, e no 

territorio está dominado por Armeria pubigera. Na illa ocupa case a totalidade do 

perímetro, a excepción da praia de Area da Illa, conformando unha unidade lineal de 

entre 2-10m de fondo. 

É o hábitat dos encontrados que presenta un mellor estado de naturalidade por estar 

situado nas zonas con menor influencia antrópica. 

Xa fora citado na Illa por López-Bedoya & Pérez-Alberti (2009), sendo o único hábitat de 

interese comunitario incluído para Tambo no “Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y 

Seminaturales de España” (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2005). 

 

2. VEXETACIÓN EFÉMERA SOBRE REFUGALLOS MARIÑOS ACUMULADOS, Cód. 1210 (Cakilion 

maritimae Pignatti 1953) (12012 Honckenyo-Euphorbietum peplis Tüxen ex Gèhu 1964) 

(Royo & Traveset 2009). 
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É un hábitat conformado por herbáceas anuais de baixo porte ou rastreiras que colonizan 

os arribazóns de marea depositados na primeira liña de praia. Presenta unha ocupación 

dispersa, e en Tambo está dominado por Honkenya peploides e Corrigiola littoralis. Na illa 

ocupa unicamente a pequena praia de Area da Illa, conformando unha unidade lineal de 

entre 5-20m de fondo. 

 

O resto de hábitats característicos das dunas litorais atlánticas está ausente, debido 

principalmente a que a duna é de pequeno tamaño e está limitada por un pequeno acantilado. 

Sen embargo existen indicios de que outros hábitats dunares de interese puideron existir na 

zona, principalmente a presenza de especies características de hábitats dunares máis estables 

baixo o eucaliptal próximo á praia. Un indicio especialmente destacado constitúeo a cita do 

arbusto Artemisia crithmifolia de Planellas (1852).  

Esta planta soe estar nas comunidades arbustivas de trasduna, e non a localizamos no 

presente estudio. A alteración do hábitat tería propiciado a súa desaparición, así como, 

probablemente, a doutras especies coas que comparte hábitat. 

En síntese, tan só encontramos dous hábitats de interese comunitario presentes en Tambo 

que teñan certo grado de naturalidade, ambos os dous conformados por comunidades 

vexetais colonizadoras, unha de acantilado e outra de medios dunares. A maior parte da 

superficie da illa está ocupada por unha matogueira (toxos) degradada pola plantación forestal 

e pola introdución de especies alóctonas, algunhas delas invasoras. 
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ANÁLISE E CONCLUSIÓNS 
 

A análise do estado actual da flora e vexetación da Illa de Tambo deixou ao descuberto varios 

problemas, a maioría deles relacionados coa presenza de especies de plantas exóticas 

invasoras. 

En xeral, a Illa de Tambo está colonizada por especies exóticas que desprazaron ás especies 

nativas. Entre todas, destacan os eucaliptos pola súa abundancia e os efectos negativos para as 

interaccións bióticas neste tipo de ambientes, xa que dominan practicamente toda a superficie 

da Illa salvo unha estreita franxa litoral. 

A biomasa acumulada no sotobosque das masas de eucalipto (Eucaliptus globulus) que ocupan 

a maior parte da superficie da Illa de Tambo incrementan, de xeito preocupante o risco de 

incendios. Hai que ter en conta que no caso de incendio, o risco de erosión en eucaliptais é 

maior que noutras formacións arbóreas nativas, pola súa menor interceptación da auga de 

choiva e porque favorecen a desprotección do solo ao impedir a formación dun sotobosque 

estruturado. As consecuencias dun episodio deste tipo faríanse notar no só na cobertura 

vexetal da Illa de Tambo, senón na biota da Ría de Pontevedra tamén. Queremos resaltar que 

a orografía abrupta da Illa favorece o proceso de escorrentía das cinzas e o solo erosionado ao 

mar. As consecuencias negativas que este tipo de fenómenos poden ter sobre os ecosistemas 

mariños e os bancos marisqueiros circundantes son lamentablemente coñecidos neste 

entorno; baste recordar o episodio sucedido no outono de 2006 nos bancos marisqueiros de 

Poio, tras os catastróficos incendios daquel verán. 
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ALTERNATIVAS DE XESTIÓN NA ILLA DE TAMBO 
 

As Illas son ecosistemas con ambientes peculiares que se caracterizan por ter unha 

composición de flora e fauna depauperadas respecto ao continente, pero tamén unhas 

interaccións bióticas entre organismos moi peculiares. Estas características converten a estes 

ecosistemas en sistemas relativamente simples e á vez moi fráxiles. Calquera alteración que 

rache o equilibrio natural pode ter consecuencias dramáticas para o seu funcionamento. 

Debido á relativa abundancia de especies invasoras e aos efectos que xa foron comentados, a 

nosa principal recomendación é erradicar a vexetación exótica con protocolos de restauración 

de hábitats adecuados. De xeito paralelo, consideramos que a conversión da Illa nun centro de 

referencia Internacional sobre o Cambio Global pode constituír unha boa estratexia de uso 

público. 

O proceso denominado “Cambio Global” é o conxunto de cambios ambientais influenciados 

pola actividade humana, que poden alterar a capacidade da terra para sustentar a vida. Un dos 

factores máis coñecidos de cambio global é o cambio climático, pero outros factores coma as 

invasións biolóxicas, a fragmentación de hábitats, a contaminación ou a sobreexplotación son 

incluso máis preocupantes, a pesares da súa escasa repercusión nos medios de comunicación. 

Na actualidade non cabe ningunha dúbida de que estamos inmersos nun proceso de cambio 

global cuxo principal motor son diversas actividades humanas que están alterando a 

biodiversidade e o funcionamento natural dos ecosistemas. A introdución de especies exóticas 

invasoras, que compiten, depredan, transmiten enfermidades, ou modifican os hábitats 

afectando ás especies nativas e ao funcionamento dos ecosistemas receptores converteuse no 

principal motor de cambio en ambientes insulares de todo o planeta. 

A Illa de Tambo representa na actualidade un exemplo ideal dos efectos perniciosos que 

poden ter as invasións biolóxicas, pero á vez se encontra nun momento óptimo para comezar 

un programa de restauración ambiental. Debido á necesidade de concienciación social deste 

problema global e ás condicións actuais nas que se encontra a Illa (practicamente colonizada 

na súa totalidade por especies de plantas invasoras e con edificios históricos que poderían ser 

restaurados para a súa utilización como centros de interpretación e educación ambiental) 

pensamos que unha alternativa de uso para a Illa de Tambo pode ser convertela nun centro de 

referencia Internacional sobre o Cambio Global. 

A Illa de Tambo, no seu estado actual, representa un punto de inicio ideal para encarar un 

proxecto de restauración dun hábitat fráxil e cunha flora e fauna particular e interaccións 

bióticas peculiares, características dos ambientes insulares. 

Este proxecto de restauración pode ser, de xeito paralelo, o punto de partida dunha escola 

medioambiental enfocada nos problemas asociados ao cambio global e en particular á 

introdución de especies exóticas e os inconvenientes das invasións biolóxicas. 
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As infraestruturas históricas dispoñibles poderían ser restauradas para ser utilizadas como 

centro de visitantes, de interpretación e escola de educación ambiental. A educación 

ambiental neste ámbito (problemas das invasións biolóxicas) está moi pouco desenvolvida en 

España e podería constituírse nun centro pioneiro neste tema. 

A restauración debe ser realizada por persoal especializado e cun deseño que permita facer un 

seguimento a longo prazo do éxito do proxecto, de xeito que o visitante poida percibir o 

proceso no seu conxunto. A toma de datos para facer o seguimento pódese utilizar ademais na 

formación activa dos usuarios do centro de interpretación sobre Cambio Global. 

As técnicas de preparación do terreo para a plantación e a xestión dos residuos de tala ten 

unha gran influencia sobre o balance de nutrientes do solo e a erosión. Hai que evitar que 

durante o proceso queden solos desprovistos da protección da vexetación. O perfil abrupto da 

Illa de Tambo asociado ás frecuentes e intensas precipitacións na área incrementa a 

probabilidade de que se produzan niveis altos de erosión. 
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FIGURA 1. Localización das zonas máis afectadas por especies invasoras. 

1. Poboación densa de Chasmanthe floribunda  

2. Individuos novos de Robinia pseudoacacia 

3. Presenza abundante de Helichrysum petiolare  

4. Presenza illada de Helichrysum petiolare; esta presenza é preocupante porque non estaba rexistrada 

previamente, e probablemente procede da poboación do faro de maneira espontánea, o que indica o potencial 

invasor desta especie 

5. Grandes exemplares de Acacia melanoxylon, e presenza moi abundante de Phytolacca americana 

A maior parte da illa: repoboación de Eucalyptus globulus, con presenza desigual de Acacia melanoxylon, 

Acacia dealbata, Eucalyptus robusta e esporádica de Cupresus serpenvirens e Quercus rubra 
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FIGURA 2. Localización dos Hábitats de Interese Comunitario presentes na illa de Tambo;  

1. Acantilados con vexetación das costas atlánticas e bálticas (Cód. 12012) 

2. Vexetación efémera sobre refugallos mariños (Cód. 123012) 

 

1 

2 
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ANEXO: Listado de especies 
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 (* Especie alóctona) 

* Acacia dealbata Link 

* Acacia melanoxylon R.Br. 

Abundante na zona do lazareto 

Agrostis curtisii Kerguélen 

Agrostis stolonifera L. 

Aira caryophyllea L. 

Allium sphaerocephalon L. 

* Aloe sp 

Anagallis arvensis L. 

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. 

Andryala integrifolia L. 

Angelica major Lag. 

Angelica pachycarpa Lange 

Anogramma leptophilla (L.)Link  

Anthemis arvensis L. 

Anthyllis vulneraria L. 

Antoxanthum aristatum Boiss. 

Armeria pubigera (Desf.) Boiss. in DC. 

Artemisia crithmifolia L. 

Citada por Planellas (1852) Non a encontramos neste estudio, o que pode constituír unha proba da reducción da 

superficie dunar a causa da forestación 

Arum italicum Mill. 

Asparagus aphyllus L. 

Asphodelus lusitanicus Cout. 

Asplenium adiantum-nigrum L. 

Asplenium billotii F.W. Schultz 

* Aster squamatus (Spreng.) Hieron. 

Atriplex prostrata Boucher 

Beta maritima L. 

Bidens tripartita L. 

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.  

Briza maxima L. 

Callitriche stagnalis Scop. 

Ocasional, nunhas poucas cubetas formadas pola erosión da roca granítica 

Calystegia sepium (L.)R.BR. 

Calystegia soldanella (L.)R.Br. 

Campanula rapunculus L. 

Carex arenaria L. 
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Carlina corymbosa L. 

Centranthus calcitrapae (L.)Dufr. 

Cerastium diffusum Pers. 

* Chasmanthe floribunda (Salisb.)N.E.Br. 

Chelidonium majus L. 

Cistus psilosepalus Sweet 

Citrus aurantium L. 

Citrus limon (L.) Burm.f. 

* Conyza canadensis (L.) Cronquist 

Corrigiola litoralis L. 

Corynephorus canescens (L.) P.Beauv. 

Crataegus monogina Jacq. 

Crithmum maritimum L. 

* Cupressus sempervirens L. 

Dispersa polas marxes do camiño e contorna das casas 

Cytisus scoparius (L.)Link 

Cytisus striatus (Hill)Rothm. 

Dactilis glomerata L. 

Daphne gnidium L. 

Davallia canariensis (L.)Sm. 

Desmaceria marina (L.) Druce 

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. boreali-atlanticus (Simonet & Guin.) Melderis 

Erica arborea L. 

Erica cinerea L. 

Erymgium maritimum L. 

* Eucalyptus cf gomphocephala DC. 

Poucos pés cerca do camiño 

* Eucalyptus globulus Labill. 

Euphorbia paralias L. 

Foeniculum vulgare Mill. 

Geranium molle L. 

Geranium robertianum L. 

Hedera helix L. 

* Helychrysum petiolare Hilliard & B.L.Burtt 

Citado de Tambo por Laínz (1974) 

* Helychrysum foetidum (L.) Cass. 

Honkenya peploides (L.)Ehrh. 

Hypericum perforatum L. 

Hypochaeris radicata L. 

Jasione montana L. 

Juncus maritimus L. 
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Lagurus ovatus L. 

Lamium maculatum L. 

Laurus nobilis L. 

Lavatera cretica L. 

Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat 

Leucanthemum merinoi Vogt & Castroviejo 

Linaria polygalifolia Hoffmanns.& Link 

Lonicera periclymenum L. 

Lotus corniculatus L. 

Lupinus luteus L. 

Luzula forsteri (Sm.)Lam& DC. 

Malva moschata L. 

Mentha pulegium L. 

Mercurialis annua L. 

Oenanthe crocata L. 

Ornithopus pinnathus L. 

Osmunda regalis L. 

Osyris alba L. 

Oxalis acetosella L. 

Parietaria judaica L. 

* Paspalum vaginatum Sw. 

Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch 

Phleum arenarium L. 

* Phytolacca americana L. 

 

Pinus pinaster Aiton 

Plantago coronopus L. 

Plantago lanceolata L. 

Poa annua L. 

Polygonatum odoratum (Mill.)Druce 

Polypodium interjectum Shivas 

Prunus spinosa L. 

Citada de Tambo por Colmeiro (1873) 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in Kerst. 

Quercus robur L. 

* Quercus rubra L. 

Reseda lutea L. 

* Robinia pseudoacacia L. 

Grupo de individuos novos ao norte da praia. Preocupante pola súa gran capacidade invasora. 

Rubia peregrina L. 

Rubus ulmifolius Schott 
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Rumex acetosa subsp. biformis (Lange) Castrov. & Valdés Berm. 

Rumex bucephalophorus L. 

Ruscus aculeatus L. 

Salix atrocinerea Brot. 

Pés novos e dispersos na vaguada ao sur do peirao. 

Sambucus nigra L. 

Scila sp. 

Scrophularia scorodonia L. 

Sedum album L. 

Senecio jacobaea L. 

Silene uniflora Roth 

Solanum nigrum L. 

Sonchus oleraceus L. 

Sparganium erectum L. 

Spergularia rupicola Lebel ex Le Jol. 

Stellaria holostea L. 

Stellaria media (L.) Vill. 

* Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 

Tamus communis L. 

Teucrium scorodonia L. 

Ulex europaeus L. 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 

Urtica dioica L. 

Verbascum thapsus L. 

Vicia angustifolia L. 

Vulpia membranacea (L.) Dumort. 

Xolantha guttata (L.)Raf. 

* Yucca gloriosa L. 

 


