
Cortaderia selloana 

1. Nome común e científico 
Esta planta é comunmente coñecida como 
herba ou plumeiro da Pampa. O seu nome 
científico é Cortaderia selloana.  

2. Características distintivas 
É unha planta de orixe Sudamericana, que 
vive en todo tipo de solos, adaptándose 
incluso a aqueles que son extremadamente húmidos. 
Tamén é frecuente atopala en lugares urbanos, nas beiras das estradas ou 
en cultivos abandonados.  
No relativo á súa descrición, pódese destacar o seguinte: 
- É unha planta rizomatosa (de talo subterráneo que medra de xeito 

horizontal). 
- En ocasións, acada os 3 metros de altura. 
- Destacan, sobre todo, polas súas inflorescencias (disposición das flores 

dunha planta), comunmente chamadas plumeiros e cun gran número de 
sementes. 

- As súas follas son largas e arqueadas, de ata 1 metro de ancho, cos 
marxes cortantes (de aí o seu nome) e de cor gris ou verde azulada. 

- Posúe unhas flores brancas sobre varas de 2-3 metros. No caso das flores 
masculinas conteñen 3 estames e un ovario; no caso das femininas, un 
ovario desenvolvido e 2 estilos (parte alongada dun pistilo) plumosos.  

- A súa etapa de florecemento é de setembro a outubro.  
Neste caso, non hai indentificada ningunha outra especie coa que se poda 
confundir. 

3. Orixe e forma de chegada a Galicia 
É orixinaria de América do Sur, en concreto, 
de Brasil, Uruguay e Arxentina. 
Os factores que propiciaron a expansión 
desta planta foron: o emprego como medicina 
infantil para aliviar a febre, a elaboración de 

Imaxe tomada en Culleredo.

Autor da fotografía descoñecido



cestos e sombreiros e, sobre todo, en Europa, o interés ornamental e a súa 
capacidade fixadora de barrancos inestables, sendo quen as súas raíces de 
penetrar no solo ata 1 metro. 
Na Península Ibérica atópase, fundamentalmente, no Mediterráneo e no 
bordo Cantábrico. 

4. Danos que ocasiona 
A Cortaderia selloana posúe unha serie de características que facilitan a súa 
rápida expansión e a conseguinte invasión de amplas extensións de terreo, 
causando, polo tanto, danos sobre estas. 
Os pelos que conteñen nas flores facilitan a súa dispersión a través do vento, 
o que provoca un rápido crecemento en novas zonas, impedindo que as 
especies autóctonas se desenvolvan. Por outra parte, despois de numerosos 
estudos, crese que a Herba do Pampa afecta principalmente ás plantas con 
flor, o que supón unha redución no número de abellas e, polo tanto, indo ao 
campo económico, un retroceso para os apicultores. 
En segundo lugar, a gran capacidade para nacer en áreas queimadas 
recentemente tamén prohíbe, de novo, o auxe da cantidade de plantas 
locais. Este problema é agravado en Galicia, debido ao número de incendios 
que ano tras ano se dan nas terras galegas. Ademais, como consecuencia 
da súa altura, provoca que as chamas do lume se propaguen con moita máis 
velocidade, invadindo moito máis terreo. 
Por último, pódese considerar que a planta a estudar é unha “auténtica 
supervivinte”, xa que se adapta a calquer tipo de solo (ainda que prefire os 
húmidos, de aí que prolifere tanto en Galicia) e é moi resistente aos cambios. 
É, en resumo, unha especie eurioica a case calquer variable. 

5. Formas de solucionar o problema 
Os medios de loita probados ata o que agora son os seguintes: 
- Método manual: moi indicado nas primeiras etapas de crecemento da 

Cortaderia selloana, impedindo que a planta chegue a producir sementes. 
- Método mecánico: consiste en arrincar diretamente a planta do solo coa 

axuda de máquinas. Non é recomendable cando a planta adquire o seu 
completo desenvolvemento porque, ademais da dificultade que supón 
extraer todo o vexetal sen que queden restos e do custo que este 
procedemento supón, non é beneficioso para o solo, debido a que pode 
alterar os seus perfís edafolóxicos. 



- Desbroces: se son efectuados repetidamente e antes da floración, poden 
acabar por esgotar as reservas do Plumeiro, sempre é cando se retiren 
logo de cada limpeza os restos vexetais existentes. 

- Herbicidas: o glifosato, en concentracións reducidas (1%), é, dos 
probados, o máis efectivo para a erradicación desta planta. Isto débese a 
que non é residual e ten uns niveis de toxicidade (Clase III) por debaixo da 
clasificación toxicolóxica. 

- Método mecánico-químico: consiste en extraer a parte aérea da planta, 
para logo tratar o rebrote cun herbicida. Isto permite reducir a cantidade de 
glifosato empregado, en comparación co método químico. 

O que comezou crendo que a Cortaderia selloana se trataba dunha planta 
ornamental, sendo cultivada por numerosas empresas nos bordos de 
estradas, estase a converter agora nunha bioinvasión difícil de erradicar, 
tanto por falta de interese como por carencia de orzamento. A continuación, 
amósanse algunhas das novas relacionadas co asunto: 
• https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2017/09/19/proliferacion-

p l u m a c h o s - a m e n a z a - e l i m i n a r - e s p e c i e s - a u t o c t o n a s /
0003_201709B19C3991.htm 

• https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2016/09/25/plumachos-
pampa-minando-flora-autoctona/0003_201609F25C2993.htm 

6. Webgrafía 
https:// l ibraria.xunta.gal/sites/default/f i les/downloads/publicacion/
triptico1pala_cortaderia_1610190934.pdf 
http://espores.org/es/plantas/l-seduccio-de-l-herba-de-la-pampa.html 
http://espores.org/es/plantas/la-planta-del-mes.html 
http://fichas.infojardin.com/arbustos/cortaderia-selloana-plumeros-carrizo-
pampa.htm 
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