
Arctotheca calendula 
 
1. Nome común e científico 
Esta planta é comunmente coñecida como 
margarita africana, filigrana pequena ou herba 
do Cabo. O seu nome científico é Arctotheca 
calendula. 

2. Características distintivas  
É unha especie herbácea pertencente á 
familia das Compositae, perenne e orixinaria 
de Sudáfrica. Vive en climas temperados ou 
cálidos e terreos areosos, a máximo 50 metros 
sobre o nivel do mar. 
Canto a súa descrición, pódese destacar: 
- É rastreira e os seus talos son decumbentes, é dicir, as partes iniciais ou 

apicais son ascendentes, mentres que o resto se apoia sobre o solo. Esta 
última características permítelle á Arctotheca calendula acadar entre os 10 
e os 40cm de altura.  

- A lonxitude das súas follas ronda entre os 7 e os 20 cm. Estas son 
longamente pecioladas (o seu modo de unión ao talo (pecíolo) é longo), e 
poden adoptar forma ovalada, lobulada ou extremadamente dentada. 
Ademais, son de cor verde e posúe unha 
densa cuberta branca polo revés.  

- As flores dispóñense en grupos solitarios e 
pedúnculados, de 3 a 5 cm de diámetro. As 
externas, amarelo-douradas e máis pálidas 
na parte exterior,  teñen un tamaño de 
entre 15 e 20 mm, son liguladas (en forma 
de lingüeta) e estériles. Porén, as internas 
son hermafroditas, tubulares (a modo de 
tubo) e de cor verde escuro. Florece de 
marzo a xuño. 

- O seu froito é un aquenio liso, é dicir, seco 
que contén no seu interior unha soa semente, soldada ao pericarpo (parte 
exterior do froito que envolve a semente).  

Neste caso, debido á semellanza das súas flores, a citada especie pode ser 
confundida co Asterisco (Asteriscus maritimus), mais esta última habita en 
acantilados principalmente, polo que non existe posibilidade de confusión. 
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3. Orixe e forma de chegada a Galicia 
Esta planta é orixinaria de Sudáfrica, en concreto da rexión do Cabo. Esta 
clasificada como planta invasora en varios países de América do Sur, en 
Estados Unidos (especialmente en California), en Australia, Nova Zelanda, 
Xapón e a maior parte da área que rodea o Mediterráneo. Na Península 
Ibérica distribúese tanto pola costa atlántica como pola mediterránea. 
Chegou a Galicia, e tamén ao resto de lugares, como planta ornamental, logo 
do seu uso masivo en parques e xardíns, foise transladando aos litorais onde 
ocupa gran cantidade de terreo.  

4. Danos que ocasiona 
Como xa foi citado antes, a Arctotheca calendula é considerada unha 
bioinvasión en moitas zonas do mundo. Ademais, esta planta conleva unha 
serie de danos que causa sobre os terreos invadidos. 
Pódese denominar esta especie como unha “competidora nata”, pois trazos 
como o seu éxito reprodutivo ligado ás adaptacións aos ecosistemas 
costeiros, así como o tempo de permanencia das súas sementes e a súa 
rápida expansión, fan que esta cause unha alta competitividade cos vexetais 
autóctonos. En consecuencia, provoca tamén cambios na composición 
florística das comunidades.  
Sumado a isto, produce desprazamentos das especies nativas dos 
ecosistemas dunares, como o cardo marítimo (Eryngium maritimum), a 
leituga doce (Reichardia picroides) ou o alhelí de mar (Malcolmia littorea).  
Por outra parte, debido tamén ao seu poder invasor por acción das sementes 
(as cales poden permanecer “durmidas” durante un longo período de tempo 
ata atopar as condicións favorables para xerminar), a Arctotheca calendula é 
quen de colonizar zonas de alto valor ecolóxico.  
En resumo, afecta aos vexetais das dunas galegas por competencia de 
espazo físico e alteración do medio. 

5. Formas de solucionar o problema 
Existen numerosas maneiras de impedir que esta bioinvasión siga o seu 
curso. A continuación, expóñense algunhas delas.  
- Control mecánico: consiste en arrincar manualmente todos os fragmentos 

da planta. É importante non deixar ningunha parte da citada especie no 
solo, pois esta posúe unha alta capacidade para rebrotar, así como para 
reproducirse. O uso de maquinaria pesada, como os tractores, non é 
recomendado, pois ademais dos danos que causarían direta e 
inderetamente sobre o terreo, o grao de fragmentación da Arctotheca 
calendula sería maior, provocando así un aumento da dificultade para 
erradicala. Con todo, nas zonas que están gravemente invadidas, se se 
require o emprego de máquinas pesadas, este deberá ir acompañado 
dunha posterior retirada manual.  

- Control físico: pódese recurrir a técnicas de solarización ou recubrimento, 
co uso dunha cuberta plástica de polietileno, o cal non se fotodegrada nin 



é atacado por invertebrados. No caso de que entre a bioinvasión a explicar 
existan outras especies autóctonas, deberase realizar uns pequenos 
buracos para permitir que as últimas sobrevivan.   

- Control químico: pode ser tratada con diferentes herbicidas. En España, o 
máis utilizado, ademais do máis efectivo por grao de concentración, é o 
Garlon 4, que contén triclopir (composto orgánico do grupo da piridina que 
se emprega como herbicida e funxicida foliar sistémico) ao 48%. Porén é 
importante regular as aplicacións deste, xa que, por exemplo en Australia, 
o seu uso continuado durante 10 anos deu lugar á aparición dun biotopo 
resistente.  

- Control biolóxico: na actualidade sábese que hai certos insectos, fungos e 
invertebrados que causan danos sobre este planta, mais estes só lle 
afectan á parte superior, permitíndolle a rexeneración, e polo tanto, a 
proliferación.   

Por último, cabe destacar que esta bioinvasión foi producida polo ser 
humano e polo tanto é tamén traballo del colaborar na súa erradicación. 
Acción tan sinxelas como o non uso desta especie con fins ornamentais ou a 
non destrución dos ecosistemas dunares poderán axudar tamén na 
eliminación, ou cando menos control, da Arctotheca calendula. 

6. Webgrafía 
- https://floradegalicia.wordpress.com/2017/03/02/arctotheca-calendula-l-

levyns/ 
- http://herbanova.blogspot.com/2013/01/la-invasora-margarita-de-el-

cabo.html 
- http://www.caminodosfaros.com/medioambiente/flora/arctotheca-

calendula-margarita-africana/ 
- https://www.asturnatura.com/especie/arctotheca-calendula.html 
- http://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/lis_cd-10004/margarita-cabo-
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