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INTRODUCERE 

H. sosnowskyi, originară din zona Caucazului, a fost introdusă în 
cultură în multe țări europene (vestul Rusiei, Estonia, Lituania, 
Letonia, Polonia), pentru producerea de furaj însilozat. În România a 
ajuns în 1975, pe câmpurile experimentale de la Fundulea (jud. 
Călăraşi), apoi în 1980 la Prejmer (jud. Braşov). În prezent, este 
considerată o plantă agresiv invazivă în multe țări europene (Fig. 1), 
fiind inclusă în mai multe baze de date specifice (NOBANIS, DAISIE, 
EPPO).  
Este semnalată ca adventivă nouă pentru flora României în 2001 de 
Maruşca şi Pop, care constată că, în decurs de cca 20 de ani de la 
introducerea speciei la Prejmer, ocupă o suprafaţă de aprox. 750 m2 
extinzându-se la 300 m de câmpul experimental iniţial. Aceasta este 
singura ocurenţă a speciei, cunoscută până acum în România. 
Scopul cercetărilor noastre a fost analiza gradului actual de extindere 
a populaţiei, cartarea suprafeţelor ocupate, estimarea efectivului 
populaţional, observarea comportamentului invaziv şi de regenerare în 
diferite habitate.  

CARACTERISTICI MORFOLOGICE 

Este o plantă deosebit de viguroasă (Fig. 2). Exemplarele de la Prejmer, 
după Maruşca şi Pop (2001), au înălţime medie de 280 cm (max. 390 cm), 
tulpină cu pete purpurii şi diametru de 3,2 cm sub inflorescenţa compusă 
terminală. Frunzele inferioare au lungime totală medie de 128 cm (max. 
185), lăţime  de 56 cm (max. 68 cm). Florile sunt albe, uneori rozalii, 
organizate în umbele compuse, cele terminale cu diametrul mediu de 50 cm 
(max. 62 cm). Fructele au formă ovală, cele verzi sunt dens păroase. 

REZULTATE 

S-au înregistrat 17 puncte de prezenţă (Fig. 3), grupate la vest de localitatea 
Prejmer, într-un areal de aprox. 67 ha. Efectivul populaţional a fost estimat la 
cel mult 1300 de indivizi, care cresc în habitate ruderale-segetale de la 
marginea drumurilor, culturilor agricole, căii ferate Braşov-Prejmer, dar şi în 
fâneţe şi la marginea unui curs de apă (Fig. 4). Suprafeţe cu H. sosnowskyi 
sunt prezente la limita sud-estică a mlaştinii eutrofe Prejmer (rezervaţie 
naturală şi sit Natura 2000). Regenerarea puternică a frunzelor bazale după 
cosit şi extinderea continuă a plantei, vegetativ şi prin seminţe, ameninţă atât 
culturile agricole, cât şi biodiversitatea rezervaţiei. 
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Fig. 1. Distribuţia speciei Heracleum sosnowskyi  în Europa, după baza de date 
EPPO; https://gd.eppo.int/taxon/HERSO/distribution 
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Fig. 2. Morfologia speciei (foto: Frink J.P.): habitus (A); umbele compuse (B); flori 
(C); fructe (D) 

Fig. 3. Distribuţia actuală a speciei H. sosnowskyi la Prejmer;  
1-10 indivizi     11-50 indivizi     101-500 indivizi; metoda după Anastasiu, 2019  

 

Fig. 4. Habitate de ocurenţă ale speciei la Prejmer (foto: Frink J.P.): curs de apă (A); 
zonă de izvor cu stufăriş compact (B); fânaţ cosit – se observă regenerarea (C); 

margine de cale ferată, zonă industrială (D) 
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