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     Această lucrare prezintă un studiu al speciilor invazive din situl Natura 2000 ROSCI0220 Săcueni și Rezervația Naturală Lacul Cicoș. 
La începutul secolului trecut, lângă Săcueni (România, județul Bihor) au fost introduse, cu scop experimental, într-o zonă împădurită, specii de arbori non-nativi. Intenția a fost 

de a testa comportamentul ecologic al speciilor native (Q. robur, Q. cerris) atunci când acestea se confruntă cu o concurență puternică a nucului negru. Astfel a fost înființată 

o plantație Juglans nigra în anii 1902-1903. În 1957 a atins aproximativ 85 ha. Alături de nucul negru american, au fost introduse și alte câteva specii, una dintre ele fiind 

Prunus serotina care a fost folosită ca și strat arbustiv de susținere. Astăzi întreaga zonă experimentală este strâns legată de pădurea nativă, fiind inclusă în aria protejată. 
Colectarea datelor din teren a avut loc în perioada 2019-2020. A fost folosită o metodă de eșantionaj, zonele de colectare a datelor s-au obținut prin suprapunerea unor griduri 

pe suprafața sitului. Au fost identificate 22 de specii de plante invazive: Acer negundo, Ambrosia artemisiifolia, Asclepias syriaca, Bidens frondosa, Carya cordiformis, Datura 

stramonium, Echinocystis lobata, Erigeron annuus, Fraxinus pennsylvanica, Galinsoga parviflora, Helianthus tuberosum, Impatiens glandulifera, Juglans nigra, Parthenocissus 

inserta, Robinia pseudacacia, Populus x canadensis, Prunus serotina, Xanthium italicum, Phytolacca americana, Vitis vulpina, Quercus rubra, Q. palustris.  
        Lucrarea prezintă o cartografiere a speciilor invazive, gradul de abundență și impactul asupra habitatelor naturale din aria protejată. Studiul evidențiază faptul că 

speciile invazive perturbă dinamica locală a vegetației, schimbând structura și compoziția speciilor din habitatele naturale. Juglans nigra și Robinia pseudoacacia au cea mai 

mare incidență. Prunus serotina are un impact negativ ridicat, fiind în competiție cu speciile native, mai ales și datorită regenerării sale puternice. Asclepias syriaca și 

Impatiens glandulifera, identificate în zonă, fac parte din Lista speciilor de plante invazive care preocupă Uniunea Europeană și pentru care se impun restricții și măsuri de 

eradicare.
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În cadrul habitatului 91F0 speciile invazive au o prezență marginală, datorită densității arboretului de stejar de luncă unde speciile invazive nu se pot instala ușor. Prezența 
marginală este puternic reprezentată mai ales de Prunus serotina care formează un strat arbustiv compact (dreapta jos). Dreapta sus: detaliul zonei de contact al  nucului 
american cu stejarul pedunculat, arboret  secular în care se găsește și o colonie de stârci.

Plantații tinere, pe teren depresionar, păduri modificate cu specii 
alohtone (Juglans nigra, Prunus serotina). Foto stânga: în fundal, Lacul 
Olosig cu pădurea seculară și colonia de stârci. La dreapta, habitatul 
91M0, o pădure matură de cer cu tăieri în ochiuri. Nucul american a fost 
plantat sau promovat în acele ochiuri, dar alături de el apar și speciile 
Prunus serotina, Robinia pseudoacacia și Phytolacca americana.                          

Harta localizării şi limitele ROSCI0220 Săcueni și 
a Rezervației Naturale Lacul Cicoș.           
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