
Rezumat: Este bine cunoscut faptul că răspândirea necontrolată a speciilor invazive este printre cele mai urgente chestiuni care țin de conservarea naturii

ale acestui secol. Scopul nostru este de a studia și de a cerceta fenomenul invaziei pentru a publica o serie de note cu privire la observațiile efectuate în

teren, cu referire la prezenţa, distribuția și impactul negativ a celor mai invazive specii alohtone de plante, din bazinul râului Bistrița. În această comunicare

prezentăm o serie de date dintre care și noi semnalări cu privire la distribuția și impactul celor mai agresivi invadatori vegetali. Aceste specii invazive

cauzează atât pierderi economice cât și pierderi din punctul de vedere al biodiversității (fapt observant în zonele afectate). În conformitate cu observațiile

noastre, în present cele mai agresive specii ca invazivitate în bazinul Bistriței sunt: Acer negundo, Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Ambrosia

artemisiifolia, Elodea canadensis, Impatiens glandulifera, Reynoutria japonica și Robinia pseudoacacia. Sunt însă și specii care au un impact localizat. Noi

vom aduce în discuție răspândirea acestor specii invasive de plante.

 

Tabel 1 Lista speciilor adventive de plante din bazinul hidrografic al râului Bistriţa  
(aici fiind incluse şi speciile cultivate) 

 

Nr. Specia/taxonul + originea Judeţul / Judeţele 
Gradul de 

invazivitate, tendinţa 
de răspândire 

 A   

1 
Abutilon theophrasti Medik. – Southern 

Europe and North Africa 
NT+MM* 

No data - presumably 
very low 

2 Acer negundo L. – North America BC+NT+HR*+SV Low to medium 

3 Acorus calamus L. – America NT+SV Very low to low 

4 
Ailanthus altissima (Miller) Swingle – 

Asia and China 
BC+HR*+NT Highly invasive 

5 Albizia julibrissin (Durazz.) - Asia 
NT, cultivated in Piatra 

Neamt 
Very low 

6 
Alcea rosea L. (Althaea rosea (L.) Cav.) 

- Southwestern China 
BC+NT+MM* Low to medium 

7 Allium sativum L. – Asia NT, BC Very low 

8 
Alopecurus myosuroides Huds. – 

multiple origins 
NT+MM* Very low 

9 
Agrostemma githago L. – Eastern 

Mediterranean 
BC, NT 

Low, species present 
in some cultivated 

fields 

10 Amaranthus albus L. – North America BC+NT+HR*+SV*+MM* Low to medium 

11 
Amaranthus blitoides S. Watson var. 

blitoides - North America 
BC+NT+SV*+MM* Low to medium 

12 Amaranthus blitum L. – Mediterranean BC+NT+SV*+MM* Low to medium 

13 
Amaranthus caudatus L. – Sowth 

America 
NT 

Very low – usually 
cultivated 

14 
Amaranthus crispus (Lesp. et Thév.) N. 

Terracc. - America 
BC+NT+SV*+MM* Low to medium 

15 
Amaranthus cruentus L. (A. sanguineus 

L. pro parte, A. paniculatum L.) – 
Central America 

SV*+MM* 
No recent data - 

presumably very low 

16 
Amaranthus deflexus L. - South 

America 
BC+NT+SV*+MM* 

Low to medium, 
Sporadic 

………………………………………………………………………………………… 

271 Veronica persica Poir. - S. West Asia NT+HR*+BC+MM*+SV Medium 

272 Vicia sativa L. - Mediterranean BC+NT+HR*+SV Low to medium 

 X   

273 
Xanthium orientale L. subsp. italicum 
(Moretti) Greuter (X. italicum Moretti) – 

North and South America 
NT+BC+SV*+MM* Medium 

274 Xanthium spinosum L. - South America NT+SV Medium 

275 Xanthium strumarium L. - Eurasia NT+BC+SV+HR*+MM* Medium 

 Z   

276 Zeya mays L. – Central America NT+BC+SV Very low 

277 Zinnia elegans Jacq. – Mexico BC+NT 
Very low (ornamental 

cultivation) 

 
*speciile notate cu “*” au fost semnalate la nivelul judeţului respective sau la nivel de regiune; 

 (Abrevieri: BC=Bacau, NT=Neamt; HR=Harghita; SV = Suceava; MM - Maramures). 
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În prezent, există aproximativ 277 specii de plante alohtone, cunoscute sub numele de specii de plante adventive (unele şi invazive), care se răspândesc în

bazinul râului Bistrița. Aceste 277 specii de plante adventive reprezintă mai mult de 10% din totalul speciilor de plante (peste 2400 de specii de plante

vasculare – după Pricop & Negrea, doc.) semnalate/înregistrate anterior din bazinul râului Bistrița. Aceste specii adventive, cea mai mare parte, aproximativ

50% sunt de origine americană, urmate de cele de origine asiatică.

Pe lângă aceste specii adventive-subspontane din lista de mai sus, există câteva specii alohtone care sunt prezente în această regiune, dar care nu au fost

semnalate anterior din bazinul râului Bistrița ca specii sub-spontane sau spontane. De exeplu:

Albizia julibrissin este cultivată, dar până în prezent nu am observat nicio naturalizare a acestei specii, impactul acesteia fiind considerat a fi unul scăzut.

Reynoutria japonica 

Acer negundo

Ambrosia artemisiifolia Impatiens glandulifera

Amorpha fruticosa Ailanthus altissima
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