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INTRODUCERE: Specie nativă din America de Sud, Conyza sumatrensis Retz. este în prezent introdusă și naturalizată pe toate continentele, cu

excepția Antarcticii. În Peninsula Balcanică a fost menționată în aproape toate țările, iar în România, a fost descoperită pentru prima dată în anul 2012,

în Dobrogea. Anastasiu și Memedemin au raportat existența unui număr de 218 indivizi în portul Constanța și în apropierea acestuia. În anul 2020,

specia a fost menționată de Sîrbu și colab., în județele Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Vrancea, Bacău, precum și în alte localități din județul

Constanța.

MOD DE LUCRU: Cercetările în teren au fost realizate in lunile octombrie 2020, respectiv iunie si august 2021 urmând protocolul pentru inventarierea

speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive (https://invazive.ccmesi.ro/wp-content/uploads/2020/02/POIM_120008_Subactv.-

1.1.3._Protocoale.pdf). Materialul colectat a fost presat și depus la Herbarul Universității din Pitești. Coordonatele georgrafice au fost înregistrate cu

ajutorul unui GPS Garmin.

REZULTATE OBȚNUTE: În județul Argeș, am identificat specia Conyza sumatrensis Retz. în anul 2020, în orașul Pitești, la liziera pădurii Trivale. În anul

2021, specia a fost identificată în localitățile: Ciocănești, Călinești, comuna Căteasca - DJ 703B, Mozacu, Recea, Izvoru, Popești, în special de-a

lungul șoselelor, dar și pe terenuri virane, precum și pe malul lacului Mozacu. Lucrările de specialitate menționează caracterele morfologice care

diferențiază specia C. sumatrensis de alte două specii: C. canadensis și C. bonariensis, aceste caractere fiind prezente la indivizii identificați în județul

Argeș.

Sesiunea de Comunicări Științifice "D. Brandza„ - Ediția a XXVII-a, București, 5 noiembrie 2021

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 în mod

obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Fig. 1-3 Erigeron sumatrensis in Pitești; 4-5 detalii
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Fig. 6-7 Erigeron sumatrensis in satul Mozacu și 8 langa lacul Mozacu
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