
CERCETĂRI PIVIND SPECIILE DE PLANTE ALOGENE 
INVAZIVE ȘI POTENȚIAL INVAZIVE 

DIN SUDUL JUDEȚULUI ARGEȘ

Liliana Cristina SOARE1*

1Universitatea din Pitești, Departamentul de Științe ale Naturii, strada Târgu din Vale, 110040, Pitești, Romania, *e-mail: soleil_cri@yahoo.ro

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor realizate în județului Argeș, la sud de municipiul Pitești, pe transectele Albota - Surdulești, Bradu - Ștefan Cel

Mare și Poiana Lacului - Mozăceni Vale. Principalul habitat în care au fost făcute cercetări este cel asociat cu infrastructura de transport, la care s-au

adăugat habitate rurale, riverane, terenuri cultivate și abandonate, precum și aria protejată Poiana cu Narcise de la Negrași.

Au fost identificați 34 de taxoni care se află în "Lista preliminară a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România",
respectiv: Abutilon theophrasti, Acer negundo, Ailanthus altissima, Amaranthus emarginatus, Amaranthus powellii, Amaranthus
retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Amorpha fruticosa, Artemisia annuua, Bassia scoparia, Bidens frondosa, Bidens vulgatus, Cuscuta
campestris, Datura stramonium, Echinocystis lobata, Erigeron annuus subsp. annuus, Erigeron annuus subsp. strigosus, Erigeron
canadensis, Fraxinus pennsylvanica, Galinsoga parviflora, Gleditsia triacanthos, Helianthus tuberosus, Iva xanthiifolia, Lycium barbarum,
Morus alba, Oenotera biennis, Panicum capillare, Parthenocissus quinquefolia, Prunus cerasifera, Reynoutria x bohemica, Robinia
pseudacacia, Sorghum halepense, Veronica persica, Xanthium orientale subsp. italicum.

.

Sesiunea de Comunicări Științifice "D. Brandza„ - Ediția a XXVI-a, București, 6-7 noiembrie 2020

MULȚUMIRI: Inventarierea plantelor alogene s-a realizat în cadrul proiectului "Managementul adecvat al speciilor invazive din România, 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 Programul Operațional Infrastructură Mare. 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă înmod
obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

https://pe-harta.ro/judete/Arges.jpg

Ailanthus altissima, specie de îngrijorare pentru Uniunea Europeană, a fost identificată în cinci situri. În localitatea Ionești aflată pe
transectul Albota - Surdulești, populația de Ailanthus a fost apreciată la peste 100 de indivizi, pe lângă exemplarele mature vegetând
numeroase plante tinere.

Cele mai multe localizări au fost realizate pentru speciile: Robinia pseudacacia (57), Prunus cerasifera (56), Xanthium orientale subsp.
italicum (55), Ambrosia artemisiifolia (53), Erigeron canadensis (40).

Câte o singură localizare din totalul de 79 a fost realizată pentru speciile Amaranthus emarginatus, Artemisia annuua, Bassia scoparia,
Echinocystis lobata, Iva xanthiifolia, Oenotera biennis, Panicum capillare și Parthenocissus quinquefolia.

Ambrosia artemisiifolia, speciile de Erigeron și Xanthium orientale subsp. italicum formează populații mari pe terenurile agricole
necultivate.
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