
Acacia dealbata 

1. Nome común e científico 
Esta planta é comunmente coñecida 
como mimosa ou aromo francés. O seu 
nome científico é Acacia dealbata.  

2. Características distintivas 
É unha especie arbustiva ou arbórea 
procedente, na maioría dos casos, de 
Australia e Tasmania, e pertencente a 
familia das leguminosas.  
A súa altura media é de 5 metros, ainda que se é cultivada en condicións 
óptimas (boa exposición ao sol e protexida do frío, xa que non resiste 
temperaturas baixo os 0ºC) pode acadar os 12 metros de altura.  
Canto a súa descrición, pódese destacar o seguinte:  
- É unha árbore perenne, é dicir, que non lle caen as follas. 
- Ten a copa cónica ou redondeada, de cor verde escura e o tronco coa 

cortiza de cor gris ou castaño. Cando a Acacia dealbata é “nova” a 
anteriormente citada é lisa, mentres que co paso do tempo, se vai 
fisurando. 

- As súas ramillas son aproximadamente angulosas e pubescentes 
(cubertas de pelo curto) 

- Posúe tamén follas pecioladas (o pecíolo é a 
parte que une a lamina dunha folla á súa 
base ou á rama), b ip innadas (con 
numerosos folíolos) e sen estípulas, que son 
apéndices laminares que se 
desenvolven a ambos lados na 
base do pecíolo. 

- As flores están agrupadas en 
i n f l o r e s c e n c i a s d e t i p o 
g l o m é r u l o d e 5 - 6 m m d e 
diámetro, con aproximadamente 
25 flores en cada un. Estas, ademais, son pentámeras, de cor amarela 
dourada e moi olorosas. 

- Florece de xaneiro a marzo. 
Como curiosidade, a pesar de ser unha árbore de rápido crecemento, a súa 
vida é curta, pois non dura máis de 10 ou 15 anos. 
Neste caso, non hai ningunha outro especie identificada coa que poda ser 
confundida. 
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3. Orixe e forma de chegada a Galicia 
É orixinaria do SE de Australia e de Tasmania. Ao igual que moitas outras 
especies bioinvasoras esta árbore foi introducida en España con fins 
ornamentais e como fixadora de terreos. 
Na Península Ibérica sitúase sobre todo no Norte e Oeste. A invasión deste 
vexetal é especialmente significativa en Galicia, debido á semellanza 
climática co seu lugar de orixe. 

4. Danos que ocasiona 
A Acacia dealbata impide a rexeneración de terreos e da vexetación natural 
logo de seren destruídos, por exemplo, por un incendio. Isto débese a súa 
facilidade para xerminar e volver a crecer despois do citado. Por outra parte, 
esta árbore segrega unha substancia, o tanino, que non deixa habitar a 
outros vexetais preto dela (alelopatía), ademais de funcionar a modo de 
“repelente” para os herbívoros. Polo tanto, outro dano sería a creación de 
comunidades florísticamente moi pobres. 
En terceiro lugar, adáptase a calquer tipo de solo, o que facilita que invada 
lugares que serían ocupados por outras especies, levando finalmente é 
substitución dos vexetais autóctonos.  
Por último, facendo referencia á especie humana pode provocar alerxias. 
Mais este dano considérase menos importante que os anteriores, pois está 
claro que a Acacia dealbata desempeña a súa función no ecosistema de 
orixe, pero foi o home o causante de que agora estemos nun problema de 
bioinvasión e polo tanto de erradicación. 

5. Formas de solucionar o problema 
Un xeito de eliminar esta planta, ou cando menos reducir a súa expansión, é 
empregar o método mecánico, que consiste en arrincar completamente toda 
a árbore. Mais tendo en conta a dificultade do proceso, ademais da facilidade 
que a explicada especie posúe para voltar a xerminar e reproducirse 
(mediante sementes ou cepa), non é a forma máis recomendada. 
Por outra banda, naqueles lugares nos que non é posible o método mecánico 
(por inaccesibilidade ou por falta de medios económicos) pódese recurrir ao 
tratamento químico localizado con glifosato, herbicida que pode ser aplicado 
tanto nas follas, como ser introducido no tronco. Neste caso, o correcto sería 
administralo na superficie do tocón (parte do tronco que queda unida á raíz 
logo de que a árbore sexa talada), para evitar contaminar a especies veciñas 
e diminuír os danos que poden ser causados. 
Porén, hai unha serie de accións que como membros da sociedade podemos 
realizar para axudar á erradicación desta bioinvasora. Unha delas é o non 
emprego da árbore nos xardíns, xa que ainda que semella ser unha medida 
un tanto redundante, foi o home o causante do problema. Outra sería o 
coidado da cuberta vexetal e a loita contra os incendios forestais, tanto en 
extinción como en prevención.  



Numerosas medidas e estudos están sendo levados a cabo para intentar 
resolver o problema, mais é de todos sabido que unha bioinvasión é difícil de 
erradicar, xa sexa por falta de interese (individual e social) ou por carencia de 
presuposto.  

6. Webgrafía  
- https://www.asturnatura.com/especie/acacia-dealbata.html 
- https://www.gciencia.com/medioambiental/mimosa-galicia/ 
- https://educaconbigbang.com/2015/03/especies-invasoras-la-mimosa-

acacia-dealbata/ 
- https://www.miteco.gob.es/gl/biodiversidad/temas/conservacion-de-

especies/acacia_dealbata_2013_tcm37-69798.pdf 
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