
Vinca difformis 
 1. Nome común e científico 
Esta planta é comunmente coñecida como 
herba da envexa, pervinca ou cangroia (nome 
vulgar). O seu nome científico é Vinca 
difformis.  

2. Características distintivas 
É unha herba perenne que adoita vivir en 
terreos húmidos, habitando deste xeito preto 
de ríos e alamedas, ata os 1000 m sobre o 
nivel do mar. Ademais, esta é unha especie 
pertencente á familia das apocináceas, orixinaria da rexión do Mediterráneo. 
No relativo á súa descrición, pódese destacar:  
- Posúe rizoma, que é un talo subterráneo que crece de forma horizontal, 

emitindo raíces perpendicularmente, e tamén estolón, semellante ao 
rizoma, pero desenvólvese por enriba do solo.  

- Os seus talos son avermellados e decumbentes (apóianse sobre o solo 
mais as partes iniciais ou apicais son ascendentes). Os floríferos non 
cumplen a última característica, pois son ascendentes na súa totalidade. 

- As follas oscilan entre 1 e 10cm de longo e 0,7 e 6cm de largo. Poden ter 
forma orbicular, lanceolada (a modo de lanza), deltoide ou ovalada. 
Ademais, son glabras, é dicir, que carecen de pelos e/ou glándulas. 

- As flores son de cor branca ou lila, de 
aproximadamente 5cm e posúen e 5 lóbulos 
asimétricos. Presentan, tamén, un cáliz verde, 
unha corola hipocrateriforme, estames e un 
pistilo (xineceo) cun ovario glabro, con estilos 
de entre 4 e 7mm.  

- Florece a mediados do inverno e da primavera 
(entre xaneiro e xullo). 

Nesta caso, a Vinca difformis pode confundirse 
coa Vinca major, mais a diferencia entre ambas 
está no marxe e no grosor das follas, xa que na primeira son de marxe liso e 
finas, mentres que na segunda, ciliadas e grosas. Por outra parte, tamén 
pode haber confusión coa Vinca minor, pero esta última presenta unha follas 
tri ou tetraverticiladas, ademais dun tamaño menor. A continuación, 
amósanse unha fotografía de cada unha delas. 

Vinca difformis Vinca major 
Vinca minor 



3. Orixe e forma de chegada a Galicia 
Teoricamente é orixinaria da rexión mediterránea, mais numerosas 
investigacións comprobaron que a Vinca difformis é tamén alóctona a este 
territorio e que chegou a el dende lugares como o sur de Francia, Italia, 
Córcega e Cerdeña. Dentro da Península Ibérica sitúase, sobre todo, en 
zonas periféricas, entre as cales destaca Galicia, comunidade autónoma na 
que esta planta se presenta, na actualidade, como unha bioinvasión. Foi 
introducida, pola especie humana, con fins ornamentais (ainda que nos 
xardíns é moi pouco “rentable”, se carece das condicións idóneas para vivir) 
e pola súa capacidade na fixación de terreos. 

4. Danos que ocasiona 
Esta especie posúe unha serie de trazos que fan que sexa considerada 
como unha bioinvasión, ademais de causante de certos problemas. Entre 
eles, destacan:  
- Os cambios na composición das especies: é habitual que se asocie con 

Arundo donax (especie de planta herbácea pertencente á familia Poaceae) 
nos bordos, con frecuencia secos (especialmente na costa levantina e 
andaluza), chegando a formar un tapiz denso e extenso que cubre gran 
amplitude de terreo. Isto impide o desenvolvemento de especies 
autóctonas, establecendo con elas unha relación de competitividade e 
sendo, como consecuencia, unha ameaza para a variedade de especies 
nesa área.  

- Debido que é de rápido crecemento e que os seus talos son capaces de 
arquearse e volver a enraizar cando tocan o solo, produce unha invasión 
de grandes espazos en pequenas cantidades de tempo.  

5. Formas de solucionar o problema 
Existen numerosas medidas que poden ser levadas a cabo para a 
erradicación da Vinca difformis. Entre elas, sobresáen:  
- Remoción física: consiste en arrincar manualmente a citada planta. Esta 

acción pode axudar a eliminar pequenas manifestación desta especie, 
mais debido a súa capacidade de extenderse formando novas raíces e 
reproducirse mediante sementes, non é de todo efectivo o método manual. 

- Remoción química: trátase de aplicar herbicidas para controlar o 
crecemento da planta. Para grandes terreos onde a Vinca estea 
establecida, administrar un herbicida de postemerxencia (empregados 
naqueles casos nos que non foi suministrado un herbicida na 
preemerxencia), pode axudar a proporcionar o control da especie. Esta 
acción é recomendada, ainda que debe ser realizada con especial 
coidado, debido a que pode causar danos sobre outras especies da zona. 

Con todo, existe un terceiro xeito de controlar esta bioinvasión que non 
consiste na eliminación da especie, senón na prevención do seu crecemento. 
Isto é, actividades como cambiar as condicións de luz da zona en cuestión 



(con arbustos densos, por exemplo) ou modificar a composición do solo, 
farán que a Vinca difformis teña maior dificultade para desenvolverse. 
Debemos ter en conta que foi o ser humano o responsable principal desta 
bioinvasión, e polo tanto, debe ser este tamén o que colabore (non 
empregando de novo a planta con fins ormamentais, por exemplo) ou realice 
o control da especie.  
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