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Introducere Rezultate
Invazia speciilor alogene reprezintă una din cele mai mari amenințări

asupra diversității biologice (Anastasiu și Negrean, 2007).
Impactul speciilor invazive asupra mediului, economiei și sănătății

Cercetările s-au concretizat cu identificarea a 48 de specii ce aparțin la 27 de familii,
respectiv: Prunus cerasifera, Chamaesyce maculata, Erigeron canadensis, Erigeron annuus

subsp annuus Helianthus tuberosus Xanthium orientale subsp italicum AmbrosiaImpactul speciilor invazive asupra mediului, economiei și sănătății
oamenilor este major și se manifestă prin: eliminarea speciilor rare sau
amenințate din flora autohtonă, competiția cu speciile native pentru spațiu,
resurse trofice, lumină, scăderea producției agricole, modificarea structural-

subsp. annuus, Helianthus tuberosus, Xanthium orientale subsp. italicum, Ambrosia

artemisiifolia, Galinsoga parviflora, Galinsoga quadriradiata, Solidago gigantea subsp.
serotina, Solidago canadensis, Bidens frondosus, Sorghum halepense, Morus alba, Ipomoea

purpurea, Robinia pseudoacacia Gleditsia triacanthos Amorpha fruticosa Ailanthusresurse trofice, lumină, scăderea producției agricole, modificarea structural
funcțională a ecosistemelor forestiere, creșterea costurilor pentru refacerea
ecosistemelor degradate, afectarea sănătății oamenilor etc. (Sîrbu, 2011).

Scopul lucrării a constat în prezentarea unor informații prealabile privind

purpurea, Robinia pseudoacacia, Gleditsia triacanthos, Amorpha fruticosa, Ailanthus

glandulosa, Amaranthus retroflexus, Amaranthus powellii, Amaranthus albus, Veronica

persica, Fraxinus pennsylvanica, Fraxinus americana, Abutilon theophrasti, Acer negundo,

Quercus rubra Elaeagnus angustifolia Bassia scoparia Lonicera japonica, ArmoraciaScopul lucrării a constat în prezentarea unor informații prealabile privind
răspândirea unor specii invazive pe teritoriul județului Dâmbovița.

Quercus rubra, Elaeagnus angustifolia, Bassia scoparia, Lonicera japonica, Armoracia

rusticana, Datura stramonium, Reynoutria x bohemica, Reynoutria japonica, Parthenocissus

inserta, Parthenocissus quinquefolia, Cuscuta campestris, Oxalis stricta, Oxalis dillenii, Oxalis

corniculata Juncus tenuis Lycium barbarum Elodea nuttallii Phytolacca americanaMateriale și metoda de lucru corniculata, Juncus tenuis, Lycium barbarum, Elodea nuttallii, Phytolacca americana,

Panicum capillare, Impatiens glandulifera, Populus x canadensis.

De-a lungul cursurilor de apă se afirmă prin populații mari Reynoutria x bohemica (râul
Cricovul Dulce râul Ialomicioara pârâul Bizdidel) Impatiens glandulifera (râul Ialomicioara)

și
Inventarierea speciilor de cormofite invazive din județul Dâmbovița s-a

desfășurat în perioada iulie-septembrie 2020 ca parte integrantă a activităților
de cercetare din cadrul proiectului Managementul adecvat al speciilor invazive Cricovul Dulce, râul Ialomicioara, pârâul Bizdidel), Impatiens glandulifera (râul Ialomicioara),

Amorpha fruticosa (localitatea Picior de Munte).
Pe terenurile virane, de-a lungul căilor ferate, speciile care realizează acoperiri mari sunt

Ambrosia artemisiifolia Amaranthus albus Parthenocissus inserta Prunus cerasifera Acer

proiectului Managementul speciilor

din Romania, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la

prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive,

proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus albus, Parthenocissus inserta, Prunus cerasifera, Acer

negundo, Ailanthus glandulosa, Robinia pseudoacacia, Solidago gigantea subsp. serotina.
Pe terenurile agricole cultivate, de regulă, cu cereale frecvent întâlnite au fost Xanthium

orientale subsp. italicum, Ambrosia artemisiifolia, Sorghum halepense, Amaranthus

proiect ț European Regional prin
Programul Operațional Infrastructură Mare.

În acest sens, au fost stabilite transecte (Găești-Târgoviște-Moreni; Găești-
Târgoviște-Moroieni; Petrești-Șelaru) de-a lungul cărora au fost realizate orientale subsp. italicum, Ambrosia artemisiifolia, Sorghum halepense, Amaranthus

retroflexus, Erigeron canadensis.observații conform metodologiei adoptate în proiectul menționat anterior.
Au fost inventariate speciile invazive de pe marginea drumurilor, de-a

lungul căilor ferate, de pe terenuri agricole, terenuri virane, marginea cursurilor
de apă, cimitire.

Fig. 3. Reynoutria x bohemica de-a lungul părâului Bizdidel

Fig. 1. Ambrosia artemisiifolia de-a lungul căii ferate în Doicești

Fig. 4. Populații de Amaranthus albus și Ambrosia artemisiifolia pe calea ferată în Târgoviște

Fig. 2. Solidago gigantea subsp. serotina de a lungul căii ferate în Doicești  

CONCLUZII

Fig. 2. Solidago gigantea subsp. serotina de-a lungul căii ferate în Doicești  

Pe baza cercetărilor efectuate până în prezent, considerăm că Ambrosia artemisiifolia, Reynoutria japonica, Reynoutria x bohemica,

Solidago gigantea subsp. serotina, Sorghum halepense, Xanthium orientale subsp. italicum, Amaranthus albus, Erigeron canadensis suntSolidago gigantea subsp Sorghum halepense, subsp Erigeron

specii invazive problematice în arealele studiate din județul Dâmbovița având populații reprezentative, ce ocupă suprafețe mari și care au

impact negativ asupra ecosistemelor naturale și antropizate.


