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Problematica speciilor alogene și mai ales a celor alogene invazive devine tot mai actuală și stringentă, dat fiind faptul că dezvoltarea 
acestora reprezintă una dintre principalele amenințări la adresa biodiversității. 

Probabilitatea ca speciile să fie introduse, naturalizate și apoi răspândite este condiționată de o varietate de factori care includ și factori 
geografici, ecologici, socio-economici (Richardson & Pyšek, 2012).  Schimbările la nivel socio-economic (creșterea demografică, extinderea 
aglomerărilor urbane, modificarea tehnicilor agricole, schimbarea modului de utilizare a terenurilor etc.) precum și cele ale factorilor geografici 
(schimbări climatice, alunecări de teren etc.) duc la fragmentarea habitatelor, afectarea ecosistemelor și pierderea biodiversității.

Cunoașterea distribuției speciilor invazive, a impactului exercitat de acestea asupra habitatelor și ecosistemelor, oferă instrumente pentru 
stabilirea unui management adecvat în vederea îndepărtării acestora, stopării răspândirii lor și refacerea habitatelor naturale.

INTRODUCERE

Pe lângă contribuția la  distribuția  taxonilor identificați în perimetrul acestui județ se prezintă și aspecte legate de impactul 
exercitat de fiecare specie asupra structurii cenotice a habitatelor în punctele de observație. Prin abundența cu care aceste specii 
invazive se dezvoltă în anumite regiuni, acestea duc la sărăcirea și chiar înlocuirea florei autohtone, aducând perturbări asupra 
stării de conservare a habitatelor naturale. 

Aceste date corelative pot ajuta la identificarea tipurilor de habitate cel mai afectate de prezența plantelor  invazive, dar și 
factorii naturali și antropici care pot facilita răspândirea acestor plante periclitante.

CONCLUZII

Lucrarea prezintă inventarul și corologia speciilor alogene invazive și potențial invazive identificate în județul Harghita în urma 
cercetărilor proprii efectuate în perioada 2019-2021, precum şi a informaţiilor bibliografice.

Pentru studiul speciilor invazive s-au adoptat metodologiile de eşantionare şi de colectare a datelor elaborate în Ghidul de inventariere şi 
cartare a distribuţiei speciilor de plante alogene invazive şi potenţial invazive din România (Anastasiu et al. 2018). Au fost inventariate speciile 
de-a lungul principalelor căi de transport (margini de drum, șosele, căi ferate), precum și malurile și albiile majore ale cursurilor de ape (râuri, 
pâraie) împreună cu terenurile alăturate. 

Prezentarea fiecărei specii este însoţită de date sistematice, corologice, bioforme, elemente floristice, mărimea populației, căi de 
pătrundere.

Denumirea speciilor este în concordanță cu Euro+Med (2006-) și Sârbu et al. (2013). Stabilirea bioformelor, elementelor floristice și a 
duratei de viață s-a făcut după  Sârbu et al. (2013).

MATERIALE ȘI METODE

OBIECTIV

Obiectivul acestui studiu este inventarierea și analiza speciilor alogene invazive și potențial invazive în județul Harghita, o zonă mai puțin 
studiată din acest punct de vedere.
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În vederea realizării inventarului speciilor invazive și potențial invazive din județul Harghita au fost analizate  3296 înregistrări. În urma cercetărilor în teren desfășurate în zona de 
studiu au fost identificate 47 specii de plante invazive aparținând la 23 de familii (Tabel 1). 

Speciile cu frecvența cea mai mare sunt Erigeron annuus subsp. annuus (685 înregistrări), Robinia pseudoacaccia (496 înregistrări) și Reynoutria japonica (364 înregistrări). Prezențe 
remarcabile înregistrează și speciile: Erigeron canadensis (254 puncte), Echinocys�s lobata (209 puncte), Solidago canadensis  (164 puncte), Xanthium orientale subsp. italicum (119 
puncte), Armoracia rus�cana (116 puncte), Amaranthus retroflexus (109 puncte), Helianthus tuberosus (105 puncte) și Bassia scoparia (102 puncte).

Familiile cu cei mai mulți reprezentanți sunt: Compositae (15 taxoni), Fabaceae și Polygonaceae (câte 3 taxoni), restul familiilor fiind prezente cu 1-2 taxoni. (fig. 3) 
Printre speciile identificate se numără trei specii aflate în  Lista plantelor alogene invazive de îngrijorare pentru Uniunea Europeană, și anume Ailanthus altissima, Asclepias syriaca și 

Impatiens glandulifera.
Analiza speciilor din punct de vedere al originii lor geografice pune în evidență predominarea speciilor Nord Americane, urmate de cele Asiatice (fig. 4). Spectrul bioformelor este 

dominat de speciile terofite (40,43%), hemicriptofite (25,53%) și cele fanerofite (23,40%). (fig. 5) 
În ceea ce privește mărimea populațiilor identificate s-a constatat prezența cu dominanță mare, populații cu un număr de 100-500 indivizi și >500 indivizi,  a  speciilor Erigeron annuus  

subsp. annuus și Erigeron canadensis, care formează populații dense în special în terenurile agricole abandonate și în pajiștile în care cositul este deficitar sau sunt puternic ruderalizate. 
Solidago canadensis realizează populații bine închegate, cu peste 500 indivizi în special în zona sud-vestică a județului. Specia invadează comunități vegetale naturale și seminaturale, pajiști 
situate între drum și cursurile de apă, terenuri abandonate, fânețe. Tot cu acoperire ridicată se întâlnesc și comunități uneori monospecifice de Reynoutria japonica întâlnită cu densitate mare 
mai ales în apropierea cursurilor de apă, însoțindu-le uneori pe distanțe lungi. Alături de aceasta se întâlnește și  Helianthus decapetalus.

Deși prezența acestor specii se semnalează în special în apropierea așezărilor omenești și a locurilor puternic ruderalizate, ca o consecință a abandonării terenurilor agricole, au fost 
identificate specii invazive în diverse tipuri de habitate, în special cele de pajiști și zone umede din apropierea cursurilor de ape. S-a constatat prezența cu frecvențe remarcabile în habitatele 
de pajiști a speciilor Erigeron annuus subsp. annuus, E. canadensis, Solidago canadensis. De-a lungul cursurilor de apă, cel mai frecvent se întâlnesc speciile Reynoutria sp., Echinocystis 
lobata, și Helianthus tuberosus, uneori întinzându-se pe suprafețe foarte mari, în detrimentul speciilor native. În habitatele perturbate antropic, margini de drumuri, căi ferate, terenuri 
abandonate, speciile care realizează acoperiri mari sunt Ambrosia artemisiifolia, Robinia pseudoacacia, Parthenocissus inserta, Amaranthus retroflexus, A. deflexus, Matricaria discoidea. 
Cu frecvență ridicată se întâlnesc și speciile Xanthium orientale subsp. italicum și Armoracia rusticana, în special în culturi agricole dar și în locuri ruderale pe marginea drumurilor.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Tabel 1 Inventarul speciilor alogene invazive și potențial invazive

Fig. 3 Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 7 Asclepias syriaca  (Eliseni)

Fig. 6 Impatiens glandulifera  (Porumbenii Mici)

Fig. 8 Reynoutria japonica (Cristuru Secuiesc) Fig.9 a, b Solidago canadensis (Bodogaia)

a b

Fig. 11 Helianthus tuberosus (Betești) Fig. 12 Echinocystis lobata (Mugeni)
Fig. 10 Echinocystis lobata 

Studiul s-a efectuat în cadrul proiectului POIM2014+ 120008 Managementul adecvat al 
speciilor invazive din Romania, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor 
la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.
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(a: Bisericani pe marginea drumului ; 
Fig.14 a, b Ambrosia artemisiifolia 

 b: Porumbenii Mari pe calea ferată)
Fig.15 Amorpha fruticosa  (Praid)

Fig. 13 Erigeron canadensis (Crișeni)
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