
REZULTATE ȘI DISCUȚII 
 

 Sicyos angulatus a invadat vegetația de luncă din această zonă și are un impact 
antropic foarte mare asupra fizionomiei și compoziției floristice din cadrul fitocenozelor, 
deoarece gradul de invazivitate și agresivitate al acestei specii este foarte ridicat. 
Suprimă vegetația nativă, având un impact negativ asupra arborilor, arbuștilor, precum 
și a speciilor ierboase de pe malul apei și aupra vegetației din zonele inundabile.  

 Echinocystis lobata este o specie anuală, urcătoare, cu cârcei ramificați, care 
poate urca până la 6 (12) m și a devenit foarte răspândită în fitocenozele din cadrul 
vegetației de luncă de pe Valea Dunării. E. lobata colonizează în principal habitate 
riverane, vegetația întâlnită în zonele inundabile, păduri de luncă, mlaștini și mlaștini 
perturbate, zone umede și margini de pădure fiind o specie foarte agresivă asupra 
vegetației din această zonă. Pentru a controla introducerea și extinderea plantelor 
invazive, precum și impactul antropic exercitat de către aceste specii asupra 
biodiversității, sunt necesare să fie definite și puse în aplicare o serie de măsuri de 
protecție și de gestionare adecvată a plantelor invazive în zonele riverane. 

Ambele specii afectează puternic biodiversitatea din cadrul habitatelor Natura, in 
special habiatatele: 91E0*, 92A0, 91F0 și 6430. 

  

Fig.  4. Sicyos angulatus în asociere cu alte specii invazive  
pe Valea Dunării, Șimian 

Fig. 9. Sicyos angulatus – pe Valea Dunării la Eșelnița 
Fig. 7. Echinocistys lobata în Habitatl Natura 2000 92A0*, în Ostrovul  
Moldova Veche 

INTODUCERE 
Speciile invazive  constituie  una dintre cele mai grave amenințări la adresa biodiversității.  În lucrarea de față se prezintă efectele 

negative pe care le exercită două plante specii vasculare invazive, Sicyos angulatus L. și Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A Gray  
(Cucurbitaceae) asupra fizionomiei și compoziției floristice a fitocenozelor din cadrul vegetației de luncă de pe Valea Dunării, între 
localitățile Baziaș și Măceșu de Sus. Astfel, studiile au fost realizate pe Valea Dunării în 12 localități: Baziaș, Ostrovul Moldova Veche, 
Corinini, Berzeasca, Svinița, Dubova, Mraconia, Eșelnița, Orșova, Drobeta Turnu Severin, Șimian și Măceșu de Sus.  

SICYOS ANGULATUS L. ȘI ECHINOCYSTIS LOBATA (MICHX.) TORR. ET A .GRA.,  
DOUĂ SPECII VASCULARE INVAZIVE ÎNTÂLNITE PE VALEA DUNĂRII,  

ÎNTRE BAZIAȘ ȘI MĂCEȘU DE SUS  
 

MARIANA NICULESCU1, MIHAELA CORNEANU2, ILIE SILVESTRU NUȚĂ1 
1University of Craiova, Departament of Botany, Craiova, Libertatii street, Craiova, Romania, mniculescum@yahoo.com 
2Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine „King Michael I of Romania” from Timisoara, Departament of Genetics,Timisoara, 
Romania micorneanu@yahoo.com 
 

Fig.  3. Sicyos angulatus pe Valea Dunării, la limta habitatului Natura 
2000 92A0* Măceșu de Sus 

Fig.  5. Sicyos angulatus pe Valea Dunării, Dubova 

Fig.  1. Sicyos angulatus copleșind vegetația arbustivă și pepiniera din 
Ocolul Silvic Segarcea 

Fig.  2. Sicyos angulatus copleșind habitate Natura 2000  în  
Ocolul Silvic Orșova 

Fig. 8. Sicyos angulatus – pe Valea Dunării copleșind puieții  din 
pepiniera  Ocolului Silvic Calafat  

Fig. 6. Sicyos angulatus – pe Valea Dunării la Coronini 

MATERIALE ȘI METODE 
În urma studiilor de teten realizate pe Valea Dunării în cele 12 localități 
prezentate mai sus s-a urmărit monitărizarea celor doă specii invazive: Sicyos 
angulatus și Echinocystis lobata notându-se:  
-frecventa speciilor, metoda Raunkiaer;  
- vitalitatea, dupa scara Braun-Blanquet; marimea populatiilor;        
  densitatea populatiilor (nr. indivizi/u.s.);  
- rata cresterii sau/si descresterii populatiilor;  
- distributia spațială;  
- structura floristică a fitocenozei in care se gasesc populatiile     
  speciilor;  -   abundenta-dominanta (AD) speciilor in suprafetele     
  de proba, dupa scara Braun-Blanquet;  
- starea fenologica;  
- capacitatea de reproducere (nr. seminte sau alte propagule/individ);  
-evaluarea gradului de aclimatizare , invazivitate și agresivitate; 
- preferintele fata de factorii ecologici; 
- tipurile de habitate Natura 2000 invadate de aceste specii. 
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