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IMPACTUL INVAZIEI PLANTELOR ADVENTIVE ASUPRA 
BIODIVERSITĂŢII NATURALE, ECONOMIEI ŞI SĂNĂTĂŢII 

UMANE: CONSIDERAŢII GENERALE 
 

Plantele adventive sunt acei taxoni vegetali într-un areal dat, a căror 
prezenţă se datorează introducerii lor accidentale sau intenţionate, ca rezultat al 
activităţii umane [Richardson et al. 2000; Pyšek et al., 2002]. 

Pe plan internaţional, studiului invaziei plantelor adventive i se acordă, în 
prezent, o deosebită atenţie. Acest fenomen constituie principalul subiect de 
discuţie în cadrul unor manifestări ştiinţifice de anvergură, aşa cum sunt: 
International Conference on Biological Invasions (editia a VI-a în Septembrie 
2010, Copenhaga);  International Conference on the Ecology and Management 
of Alien Plant Invasions (EMAPI) (a X-a editie in Septembrie 2009,  
Stellenbosch, South Africa); European Weed Research Society  (EWRS) 
Symposium (a XIV-a ediţie în iunie 2007, Hamar, Norvegia), World Conference 
on Biological Invasion and Ecosystem Functioning (BIOLIEF) (prima ediţie în 
Noiembrie 2009, Porto, Portugalia) etc.  

ISSG (Invasive Species Specialist Group) este o comunitate ştiinţifică 
globală formată din 146 experţi în invazia speciilor de plante, din 41 ţări, care are 
ca scop reducerea ameninţărilor asupra ecosistemelor naturale şi asupra speciilor 
native pe care acestea le conţin, prin sporirea cunoştinţelor despre speciile de 
plante invazive şi mijloacele de prevenire, combatere şi eradicare a lor. Global 
Invasive Species Database a fost dezvoltată de către IUCN/SSG Invasive Species 
Specialist Group (ISSG) ca parte a iniţiativei globale privind speciile invazive, 
condusă de către Global Invasive Species Programme (GISP). Această bază de 
date furnizează informaţii globale asupra speciilor de plante adventive invazive, 
informaţii utile agenţiilor, administratorilor de resurse, factorilor de decizie, dar 
şi diferitelor persoane fizice interesate  [http://www.issg.org/]. 

Şi în ţările europene, importanţa studiului plantelor adventive este larg 
recunoscută. Informaţii detaliate despre structura florei adventive, despre 
dinamica istorică a plantelor adventive, statutul lor invaziv, gradul de 
naturalizare, data şi modul de introducere, precum şi date corologice, biologice şi 
ecologice sunt disponibile pentru Marea Britanie [Clement & Foster, 1994; 
Preston et al. 2004], Irlanda [Reynolds 2002], Germania [Kuhn & Klotz, 2003], 
Republica Cehă [Pysek & al., 2002], Austria [Essl & Rabitsch 2002] etc.  

În ultimii ani, au fost create numeroase baze de date care conţin 
informaţii despre organismele adventive din continentul european (DAISIE, 
NOBANIS, EPPO etc.). Două sinteze recente asupra florei adventive din Europa 
au fost publicate, ca rezultat al colaborării la nivel continental (proiectul 
DAISIE) [Lambdon et al. 2008; Pyšek et al. 2009]. 



  

Cu toate acestea, informaţiile asupra plantelor adventive/invazive prezente 
în Europa sunt încă incomplete [Lambdon et al. 2008]. În plus, în ciuda 
preocupărilor în creştere privind structura florelor adventive şi  a efectelor 
negative ale plantelor adventive invazive în ecosistemele naturale sau în 
economie, în prezent înţelegerea factorilor care determină distribuţia şi 
abundenţa speciilor de plante invazive, la scară locală sau regională, este încă 
limitată. 

De-a lungul întregii istorii, răspândirea plantelor, animalelor şi altor 
organisme, guvernată de procesele ecologice naturale, a fost stimulată de comerţ 
şi de deplasările populaţiilor umane. În consecinţă, speciile sunt continuu 
introduse în diferite regiuni situate în afara arealului lor geografic natural, iar 
unele dintre acestea sunt capabile să se naturalizeze şi să devină invadatori 
agresivi în patria lor adoptivă [Olsson 2006]. 

Invazia speciilor adventive este recunoscută, în prezent, ca una dintre 
principalele ameninţări la adresa biodiversităţii [Pauchard & Alaback 2006], 
structurii şi funcţiilor ecosistemelor [Davis & Thompson 2000; Levine et al. 
2003; Zedler & Kercher 2004; Stinson et al. 2006], conservării arealelor 
protejate [Pauchard & Alaback 2006] şi determină costuri enorme în agricultură, 
silvicultură, piscicultură şi alte ramuri economice, precum şi în sănătatea umană 
[Pimentel et al. 2000; Wittenberg & Cock 2001; Lovell & Stone 2005 etc.].  

 
A) IMPACTUL PLANTELOR ADVENTIVE ASUPRA 

ECOSISTEMELOR NATURALE 
 

-Eliminarea  speciilor rare ori ameninţate din flora autohtonă de 
către speciile de plante adventive invazive. 

Spre exemplu, Robinia pseudacacia L. (salcâmul) este o specie nord 
americană, introdusă în Europa, în sec. XVII, ca plantă ornamentală, în Grădina 
Botanică din Paris. Ulterior, specia a fost larg cultivată în Europa, ca plantă 
ornamentală, meliferă, forestieră etc. Peste tot unde a fost introdus, salcâmul s-a  
răspândit rapid şi având un ritm de creştere ridicat, a format, în multe locuri, 
populaţii dense care au umbrit terenul, împiedicând creşterea speciilor heliofile şi 
dislocuind vegetaţia nativă [Call 2002; Wieseler 2005; Wittenberg 2005]. În 
America de Nord, salcâmul reprezintă o ameninţare serioasă asupra vegetaţiei 
native din preeriile uscate şi nisipoase, din savanele cu stejari şi de la limita 
zonei forestiere [Wieseler 2005]. Acumularea azotului în sol datorită 
nodozităţilor radiculare ale salcâmului poate cauza probleme serioase în 
conservarea vegetaţiei native, prin stimularea speciilor nitrofile; de asemenea, 
prin transpiraţia foarte intensă, salcâmul secătuieşte solul de apă, diminuând 
disponibilul de apă pentru alte plante [Bartha et al. 2008]. 



  

 
 
 

 
 

 
 

Fig. 2. Câteva specii rare, ameninţate de invazia salcâmului,  
La Movila lui Burcel, jud. Vaslui (foto: Sîrbu C.)

 
 

Fig. 1. Robinia pseudacacia - specie invazivă în pajiştea stepică de la Rezervaţia 
Naturală Movila lui Burcel, jud. Vaslui (foto: Sîrbu C.) 



  

Din observaţiile noastre, la Hanu Conachi (jud. Galaţi), salcâmul, plantat 
aici la începutul secolului trecut pentru stabilizarea nisipurilor continentale de 
origine eoliană din regiune [Chiriţă 1937], a invadat aproape complet, în ultimii 
ani, teritoriul rezervaţiei, periclitând speciile de plante psamofile adăpostite de 
dune, unice în Moldova. În lipsa unor măsuri adecvate de stopare a invaziei 
salcâmului în rezervaţie, în câţiva ani aceasta, cu siguranţă, va dispărea. Mai 
recent, fapt regretabil, salcâmul a fost plantat şi pe teritoriul protejat al 
rezervaţiei naturale "Movila lui Burcel", din jud. Vaslui, probabil pentru a servi 
mai târziu ca lemn de foc călugărilor instalaţi în apropiere, ceea ce periclitează 
grav conservarea vegetaţiei stepice pentru care a fost înfiinţată această rezervaţie 
(Fig. 1 şi 2). 

- Competiţia speciilor adventive cu vegetaţia nativă pentru spaţiu, 
lumină, apă şi nutrienţi 

Competiţia determinată de speciile adventive invazive, cu speciile şi 
comunităţile de plante indigene dintr-o anumită regiune are drept consecinţă 
imediată şi directă un declin rapid al stării biodiversităţii naturale, atât în termeni 
calitativi, cât şi cantitativi. S-a constatat, spre exemplu, că, în Europa centrală, 
există o relaţie directă între invazia speciei central-asiatice Impatiens parviflora 
DC. şi scăderea diversităţii floristice şi fitocenotice a pădurilor de fag. În aceste 
păduri, Impatiens parviflora a înlocuit aproape în totalitate specia indigenă 
Impatiens noli-tangere L. (slăbănogul) [Chmura & Sierka 2006]. 

Alte efecte: 
- alterarea ciclurilor naturale ale nutrienţilor şi apei în ecosistemele 

invadate; 
- afectarea fungilor micorizanţi, cu efecte directe asupra scăderii vitalităţii 

multora dintre speciile micorizante; 
- schimbarea chimismului solurilor (eliminarea substanţelor alelopatice 

etc.), cu efect de modificare a structurii comunităţilor vegetale; 
- deteriorarea habitatelor terestre şi acvatice; spre exemplu, invazia 

speciilor Elodea canadensis şi E. nuttalii în apele râurilor şi lacurilor din Europa 
a condus la reducerea biodiversităţii acestor ecosisteme; 

- reducerea surselor de hrană pentru fauna autohtonă; spre exemplu, 
invazia speciei Xanthium spinosum (de origine sud americană) în pajiştile din 
Europa de est şi centrală conduce la eliminarea speciilor autohtone, bune 
furajere; 

- modificări în succesiunea fitocenozelor, lanţurilor trofice etc.; 
- creşterea incidenţei unor agenţi patogeni şi apariţia unor boli exotice. 

 
 
 
 



  

B) IMPACTUL PLANTELOR ADVENTIVE ASUPRA ECONOMIEI ŞI 
SOCIETĂŢII UMANE 

 
- în agricultură: unele dintre cele mai importante buruieni din culturile 

agricole din România sunt plante adventive (Tabelul 1). Aceste specii produc 
pierderi însemnate producţiei agricole, atât în mod direct (prin scăderea 
producţiei raportată la hectar), cât şi indirect (prin cheltuielile necesare 
combaterii acestora, pe cale mecanică, chimică, biologică etc.). 

Tabelul 1 
Câteva dintre speciile de buruieni adventive invazive, frecvente în culturile agricole 

din România  
Denumirea Familia Origine Mod de introd. 

Amaranthus powelii S. 
Watson 

Amaranthaceae 
 

America de 
Nord 

accidental 

Amaranthus retroflexus 
L. 

Amaranthaceae 
 

America de 
Nord 

accidental 

Conyza canadensis (L.) 
Cronq. 

Asteraceae 
 

America de 
Nord 

accidental 

Cuscuta campestris 
Yunck. 

Cuscutaceae 
 

America de 
Nord 

accidental 

Datura stramonium L. Solanaceae America accidental 
Echinochloa oryzicola 
(Vasing.) Vasing. 

Poaceae 
 

Asia de E, SE 
 

accidental 

Erigeron annuus (L.) 
Pers. 

Asteraceae 
 

America de 
Nord 

accidental 

Galinsoga parviflora 
Cav. 

Asteraceae 
 

America de 
Sud 

accidental 

Galinsoga quadriradiata 
Ruiz et Pav. 

Asteraceae 
 

Mexic 
 

accidental 

Lycium barbarum L. Solanaceae Asia de E ornamentală 
Sorghum halepense (L.) 
Pers. 

Poaceae 
 

r. Mediterană 
 

accidental 

Veronica persica Poir. Scrophulariaceae Asia de SV accidental 
Xanthium orientale L. 
subsp. italicum  

Asteraceae 
 

America de 
Nord 

accidental 

 
- în silvicultură: după Loewenstein (2008), ponderea terenurilor 

forestiere din SUA, care sunt invadate de plante adventive este cuprinsă între 3% 
(în Louisiana şi Arkansas) şi 19% (în Alabama), cu efecte negative dintre cele 
mai diverse asupra structurii fitocenozelor şi a productivităţii acestora. 

- în pescuit, navigaţie, industria hidroenergetică: plantele adventive 
invazive pot provoca mari daune industriei piscicole, industriei hidroenergetice, 
şi chiar transporturilor navale din diverse zone ale globului (Fig.  3). 



  

- în activităţile recreaţionale: apariţia în zonele de litoral a unor specii 
adventive conduce la reducerea accesului populaţiei în arealele destinate 
activităţilor recreaţionale. De asemenea, multe dintre speciile introduse deliberat 
de către om, ca specii ornamentale, forestiere, antierozionale etc., pot deveni 

invazive în habitatele naturale ale unor regiuni, determinând reducerea 
atractivităţii acestora. 

- în sănătate: unele dintre speciile adventive pot provoca boli alergice sau 
chiar intoxicaţii multor persoane sensibile la polenul acestora ori la alţi compuşi 
biochimici eliminaţi în mediu, ceea ce conduce în final la alocarea unor mari 
sume de bani pentru refacerea sănătăţii. Spre ex. una dintre speciile cu potenţial 
alergen foarte ridicat în Europa, Ambrosia artemisiifolia (ambrosie) (Fig. 4), 
originară din America de Nord, atunci când se dezvoltă în masă produce alergii, 
cu efecte dintre cele mai diverse la persoanele afectate (Tabelul 3). 

 Tabelul 3 
Frecvenţa (%) manifestărilor clinice la pacienţii cu polinoze provocate de Ambrosia 

artemisiifolia [Ianovici & Sîrbu, 2004] 
Referinţa 

bibliografică 
Rinite, 

Conjunctivite 
Astm Urticarii Eczeme 

Kressman 1969 54,5 36,5 3 1,5 
Boyer 1980 83 17 0 0 
Kennel 1987 89 57 51 0 0 
Cohen 1984 93 75 55 10,4 11 

Garcia-Lebris 1987 97 85 38,5 6,7 3,8 

 
Fig. 3.  Invazia masivă a speciei Ellodea nuttalii în Delta Dunării (foto: Sîrbu C.) 



  

Dechamp 1994 88,7 71 43,5   
 
 

 
 
 

 

 
Fig. 5.  Concentraţiile lunare totale de polen aeropurtat (PG/m3)  pentru taxonii aflaţi 
în fenofaza de înflorire pe parcursul lunii septembrie 2004, la Timişoara [Ianovici & 
Sîrbu, 2004] 

 
Fig. 4. Ambrosia artemisiifolia, originară din America de Nord, una dintre speciile cu 

potenţial alergen foarte ridicat în Europa (foto: Sîrbu C.) 



  

Din analiza concentraţiilor lunare de polen aeropurtat (PG/m3) pentru 
taxonii aflaţi în fenofaza de înflorire pe parcursul lunii septembrie 2004, în mari 
comunităţi urbane din România (ex. Timişoara), se constată că ponderea cea mai 
mare a revenit speciei Ambrosia artemisiifolia, urmată de specii ale genului 
Artemisia, de diverse specii din familiile Amaranthaceae şi Chenopodiaceae, de 
genul Urtica, familiile Poaceae, Plantaginaceae etc. (Fig. 5). 

Unele specii adventive pot provoca afecţiuni grave ale pielii. Spre 
exemplu, specia Heracleum mantegazzianum, originară din Caucaz, invazivă în 
Europa centrală, provoacă iritaţii puternice şi persistente ale pielii (Fig. 6). 

Alte efecte economice şi sociale [Levine et al. 2003; Lovel & Stone 
2005; Alberternst & Böhmer 2006]: 

-în activităţile de conservare şi restaurare a ecosistemelor: invazia 
unor specii în ecosistemele naturale conduce, implicit, la creşterea costurilor 
pentru restaurarea acestora şi conservarea ulterioară a comunităţilor biotice 
componente. 

-în transporturi: apariţia speciilor adventive în diferite zone geografice 
conduce de cele mai multe ori la degradarea infrastructurii de transport, precum 
şi la creşterea costurilor necesare întreţinerii acestora. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6.  Heracleum mantegazzianum, specie puternic alergenă (foto: 

http://www.google.com/) 



  

 
 

STUDIU DE CAZ: REYNOUTRIA JAPONICA 
 

Un exemplu de specie adventivă invazivă ce provoacă pagube habitatelor 
şi comunităţilor vegetale naturale din Europa, precum şi pagube substanţiale de 
natură economică, este specia Reynoutria japonica Houtt. (Polygonum 
cuspidatum Siebold & Zucc.; Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr), nativă în 
Asia de est (Japonia, Ins. Sachalin, Ins. Kurile, Corea, China, Vietnam). 

Această specie a fost introdusă în Europa, în scop ornamental, mai întâi în 
Olanda (1823) [Alberternst & Böhmer 2006]. Pepiniera Siebold din Leiden 
(Olanda) a furnizat material săditor de R. japonica în toată Europa, planta 
devenind în scurt timp atât de populară încât în 1847 a fost distinsă cu medalia 
de aur de către Societatea de Agricultură şi Horticultură (Utrecht, Olanda), 
pentru cea mai interesantă nouă plantă ornamentală a anului [Bailey & Conolly 
2000]. 

Ca plantă scăpată din cultură, R. japonica apare menţionată la cca. 50 
de ani după introducerea sa în grădini şi parcuri [Alberternst & Böhmer 2006]: 
1872 (Germania), 1882 (Polonia), 1886 (Marea Britanie), 1901 (în Norvegia) 
etc. Treptat, a devenit larg răspândită, ca plantă adventivă, în Europa [Barney et 
al. 2006], precum şi în America de Nord (1877) [Britton & Brown 1970; Forman 
& Kesseli 2003], în prezent fiind întâlnită în cele două continente între 43 şi 63° 
latitudine N.  

În România, ca specie subspontană, R. japonica este menţionată de cca. 
şapte decenii [Paucă 1940, citată de Oprea 2005; Ţopa 1947], în prezent fiind 
răspândită (după datele noastre şi cele din literatură) în cca. 90 localităţi din 
judeţele: Arad, Satu Mare, Maramureş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Alba, 
Hunedoara, Sibiu, Harghita, Mureş, Covasna, Braşov, Caraş-Severin, Mehedinţi, 
Gorj, Argeş, Bacău, Neamţ, Iaşi, Suceava (Fig. 7, 8). 

R. japonica este considerată ca fiind una dintre cele mai dăunătoare specii 
de plante adventive în cea mai mare parte a Europei şi a Americii de Nord, 
deoarece: 

- comunităţile dense edificate de această plantă umbresc solul, reducând 
cu mai mult de 90% accesul luminii la nivelul solului [Barney et al. 2006];  

- determină reducerea biodiversităţii speciilor native în habitatele invadate 
[Shaw & Seiger 2002; Wittenberg 2005; Pyšek 2006, 2008; Barney et al. 2006; 
Alberternst & Böhmer 2006];  

- împiedică desfăşurarea normală a succesiunii vegetaţiei şi instalarea 
vegetaţiei native [Alberternst & Böhmer 2006; Wittenberg 2005; Shaw & Seiger 
2002]; 



  

- reduce disponibilităţile de resurse ale  habitatului pentru amfibieni, 
păsări, mamifere şi alte organisme [Forman & Kesseli 2003; Alberternst & 
Böhmer 2006; Pyšek 2006];  

- când tulpinile aeriene ale plantei mor, în timpul toamnei şi iernii, solul 
dezvelit este uşor spălat de ape, ceea ce duce la creşterea eroziunii, mai ales pe 
malurile râurilor [Wittenberg 2005; Shaw & Seiger 2002].  

 
 

 
 

 
 

Fig. 7. Pajişte de luncă invadată de R. japonica la Corund, jud. Harghita (foto: Sîrbu 
C.) 
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Fig. 8. Numărul de localităţi din România în care a fost raportată  

specia Reynoutria japonica 



  

- determină alterarea regimului de scurgere şi a calităţii apei râurilor şi 
deteriorarea proprietăţilor fizice ale solului [Barney et al. 2006].  

- în Canada şi SUA, apare ca buruiană în culturile agricole [Barney et al. 
2006; Shaw & Seiger 2002]. 

Pe lângă pagubele determinate habitatelor şi comunităţilor vegetale, 
invazia speciei R. japonica presupune şi pagube substanţiale de natură 
economică. S-a estimat că pentru a combate (prin erbicidare) această specie la 
scară naţională în Marea Britanie, costurile s-ar ridica la cca. 1,56 miliarde lire 
(£) [Alberternst & Böhmer 2006].  

Creşterea prolifică a rizomilor şi lăstarilor poate dăuna fundaţiilor, 
zidurilor, pavajelor, parcărilor, drumurilor, terasamentelor de cale ferată, 
lucrărilor de drenaj, structurilor antiinundaţii etc. [Shaw & Seiger 2002; Pyšek 
2006, 2008;  Wittenberg 2005; Alberternst & Böhmer 2006; Barney et al. 2006].  

La acestea se pot adăuga [Shaw & Seiger 2002]: 
-pagubele provocate industriei turismului (arealele invadate sunt mai 

puţin atractive pentru turişti),  
-scăderea valorii de schimb a terenurilor invadate,  
-pierderile de recoltă în cazul invaziei în culturile agricole etc.  
În concluzie: 
R. japonica este o buruiană invazivă a cărei combatere este foarte dificilă 

şi costisitoare, fiind privită ca o adevărată pacoste (ca şi R. × bohemica sau R. 
sachalinensis), atât în Europa, cât şi în America de Nord  [Forman & Kesseli 
2003; Weston et al. 2005; Wittenberg 2005; Tiébré et al. 2007; Shaw & Seiger 
2002]  

În numeroase ţări europene şi nord-americane, au fost impuse măsuri 
legislative speciale care interzic introducerea şi răspândirea speciei în habitatele 
naturale şi antropice [Child et al. 1992, citat de Forman & Kesseli 2003; Shaw & 
Seiger 2002; Forman & Kesseli 2003; Bailey & Conolly 2000, citat de Weston et 
al. 2005 etc.].  
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