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Rezumat: Acest material își propune sa facă o scurtă trecere în revistă a răspândirii speciei Reynoutria japonica Houtt. în bazinul Bistriței. Lucrarea face parte dintr-un studiu mai
amplu ce se referă la impactul celor mai agresive plante alohtone din bazinul râului Bistrița. Scopul nostru este de a studia și de a înregistra prezența, distribuția și impactul acestei
specii de plante alohtone. Studiul s-a desfașurat de-a lungul întregului bazin al râului Bistrița cât și pe văile principalilor săi afluenți. Aceasta specie alohtonă de origine asiatică a
cunoscut o răspândire explozivă în ultima decadă în multe zone ale României iar în zona studiată se dovedește deosebit de agresivă cu zonele ripariene unde se instalează.
Răspândirea acestei specii este pusă pe seama mai multor factori pe care îi vom discuta aici. Reynoutria japonica Houtt. provoacă pierderi majore din punct de vedere economic dar
în primul rând din punct de vedere al biodiversității.
Cuvinte cheie: bazinul Bistriței, Reynoutria japonica, pășuni umede, antropizare, specie alohtonă, habitate ripariene.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  
 

Localitățile unde specia Reynoutria japonica Houtt. a fost
semnalată. Sursa autorii.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Reynoutria japonica Houtt. (syn. Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr., Polygonum cuspidatum
Sieb. et Zucc.) . Element floristic geofit, plantă adventivă, alohtonă, devenită invazivă, 2n = 44. Specie 
nativă din Asia de Est (Vietnam, Japonia, regiunea Sahalin, Rusia, Coreea, China).  
A fost introdusă în Europa pentru a fi folosită ca plantă ornamentală . 

Treptat, specia a devenit cunoscută în întreaga Europă ca plantă adventivă, decorativă prin port și 
culoare. Specia este foarte plastică din punct de vedere ecologic și geografic; este comestibilă în stadiu 
tînăr (muguri nelignificați) și meliferă. 
A fost introdusă în România în parcuri și grădini botanice sau grădini private de unde planta a scăpat 
(de sub control) fiind declarată  sub-spontană și mai târziu invazivă. În anul 2000 a fost înregistrată în 
peste 137 de localități din întreaga țară. Specia fost catalogată ca „highly invasive” – extrem de 
invazivă de către CABI Invasive Species Compendium .

Înregistrările recente marcate pe harta cu stea au fost realizate de , completat cu, doc.: Hemeiuș, 
Buda (județul Bacău), Piatra Neamț - în centrul orașului, Precista și lângă malul râului Bistrița, 
Hămzoaia, Tașca, Telec, Gherman, Bicaz, Stejaru, Tarcău, Brateș, Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Agârcia, 
Alexandru cel Bun, Lunca, Mădei, Fărcașa, Borca, Frumosu, Galu, Poiana Teiului, Poiana Largului, 
Chirițeni, Buhalnița, Potoci, Bicaz,  Secu, Pîrâul Mare, Ceahlău, Poiana, Bradu, Topoliceni, (județul 
Neamț); Neagra Șarului, Sărișor, Panaci, Todireni, Roșu, Prăleni, Pilugani, Argestru, Iacobeni, Ciocănești, 
Vatra-Dornei, Dorna Arini - Ortoaia, Rusca, Sunători, Chiril, Holda, Holdița, Satu Mare, Crucea, Broșteni, 
Pietroasa (județul Suceava). 

R. japonica este una dintre speciile care afectează mult mediului natural, habitatele 
ripariene din această zonă fiind în special amenințate. Populațiile acestei specii se extind continuu de 
la malurile râului principal până la cursurile mai mici, reproducându-se în special pe cale vegetativă. În 
prezent, populațiile acestei specii  sunt scăpate de sub control și ocupă suprafețe considerabile pe 
malurile râului și albiile majore ale unor afluenți. Coloniile au suprafețe cuprinse intre 0,5 și 100 m2. 

Ceea ce este în continuare extrem de îngrijorător este faptul că, deși vizibile, aceste formațiuni 
vegetale nefiind  luate în considerare de către autoritățile de mediu abilitate, se extind constant atât 
pe terenuri degradate cât și pe pășunile umede din luncile Bistriței și ale afluenților acesteia. Această 
specie are tendința de a se răspândi nu numai pe principalele maluri ale râului, ci și pe afluenți, și este 
prezentă pe teritoriu Parcului Național Ceahlău cât și în Cheile Bicazului - Parcul Național Hășmaș. 
Odată instalată, substituie treptat speciile de plante erbacee native . În urma observațiilor din teren s-a 
constatat că doar speciile native de Salix sp. și Alnus sp. rezistă umbririi (exemplarele dezvoltate). 
Specia prezintă o adaptare extrem de ridicată la diferite tipuri de sol .

Încălzirea climatică din ce în ce mai evidentă din ultimii 10 ani poate constitui și constituie un 
factor de accelerare al răspândirii sale în interiorul bazinului hidrografic al râului Bistrița, deocamdată 
nu am întâlnit populații mai sus de 1000 m altitudine.
În ceea ce privește speciile hibrid Reynoutria x bohemica Chrtek et Chrtkoá (Fallopia x bohemica
(Chrtek et Chrtkoa), trebuie să menționăm că nu am întâlnit această specie hibridă în zona noastră de 
studiu. 
Reynoutria sp. are un impact mare asupra ecosistemelor invadate și uneori afectează în mod ireversibil 
diversitatea genetică și specifică zonei. 

Inițial specia a fost cultivată în grădini fiind scăpată de sub control pe terenuri deranjate, 
modificate, marginale, ruderale. Din grădini a fost răspândită involuntar odată cu resturile vegetale 
aruncate necontrolat pe terenurile marginale, perturbate cu lucrări de construcții (excavări, nivelări 
etc.). Suprafețele ocupate de astfel de terenuri în zonele albiilor s-au înmulțit vizibil și astfel s-a creat o 
nișă ecologică aproape ideală pentru această specie. Din cauza antropizării și perturbării habitatelor 
naturale specia este în plină expansiune. Chiar și habitatele stabile, native, nederanjate sunt afectate 
de catre aceasta specie agresivă care odată instalată elimină practic in decursul a 3-4 sezoane speciile 
native. Reynoutria sp. are capacitatea de a înlocui complet comunitățile vegetale indigene de pe zone 
mari prin umbrire . Aceasta are de asemenea, capacitatea de a menține un anumit dezechilibru în 
ecosistem prin modificarea resurselor, lăsând speciilor native puține șanse să concureze cu acestea . 
Comunitățile dense făcute de aceste specii (fotografiile 1-5) umbresc solul, reducând cu până la 90% 
radiația solară incidentă. Fotografia 1. Reynoutria sp.- Lacul Roșu. 

Fotografia 2. Reynoutria sp. populație consistentă malul Bistriței. 
Fotografia 3. Reynoutria sp., instalată pe un teren deranjat. 
Fotografia 4. Reynoutria sp. aspect hibernal, Piatra Neamț. 
Fotografia 5. Reynoutria sp. aspect la înflorire. 
Fotografia 6. Reynoutria sp. forma frunzei mature. 
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