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Abstract: Studies developed about foreign plants present in Romania 

give us data about 98 taxa cultivated in our country for ornamental purposes. 
For each species we analyse the invasive statute, abundance, habitat type and 
landscape where the plant grows, bio-form and bio-geographical origin of the 
species. All results of this study mark the necessity to be aware when new 
foreign plant is introduces for ornamental cultivation in our gardens. 

 
Cunoaşterea speciilor non-native, invazive sau potenţial invazive în diverse 

flore, precum şi a impactului lor asupra comunităţilor vegetale locale, constituie o 
prioritate în cadrul cercetărilor asupra biodiversităţii. În scopul prevenirii efectelor 
negative ale acestor specii asupra habitatelor naturale şi semi naturale, “Invasive 
Species Specialist Group” (ISSG), care activează în cadrul IUCN, recomandă, ca 
prim pas, întocmirea de “Liste negre” naţionale, regionale şi globale pentru 
speciile străine (http//www.issg.org/index.html). În acest context a fost iniţiat (în 
2004) proiectul “Identificarea plantelor străine invazive şi potenţial invazive din 
România şi evaluarea impactului asupra habitatelor naturale şi semi naturale în 
vederea iniţierii măsurilor de prevenire şi control” (cod CNCSIS 1107, nr. 
contract 33379). Unul dintre obiectivele majore ale acestui proiect l-a constituit 
realizarea unei baze de date complete a tuturor plantelor străine din România. 

În România, încă din secolul al XVIII-lea, au fost semnalate unele specii de 
plante străine, în lucrări cu caracter sistematic sau floristic (Host, 1805; Baumgarten, 
1816; Heuffel, 1856; Schur, 1876; Brandza, 1883; Simonkai, 1887; Grecescu, 1898 etc.) 
(după Anghel et al., 1972). Ulterior, numeroase dintre lucrările ştiinţifice, mai ales 
cu profil agricol şi silvic, semnalează prezenţa şi extinderea unor specii non-
indigene în flora României (Enescu & Anganu, 1926; Buia, 1939; Prodan, 1946; 
Ionescu-Şişeşti, 1956; Chirilă, Ciocârlan & Berca, 2002 etc.). De asemenea, studiul 
plantelor străine face subiectul unor valoroase teze de doctorat (Badea, 1963; 
Chirilă, 1968; Spiridon, 1970; Costea, 1998 etc.). Dintre lucrările botanice de sinteză 
care conţin date valoroase privind plantele străine din România menţionăm Flora 
Romaniei, vol. I-XIII (Săvulescu, 1952-1976)  şi mai recent Flora Ilustrată a 
României (Ciocârlan, 2000). 
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MATERIAL ŞI METODĂ 

 
Lista de specii a fost obţinută prin consultarea unui bogat material bibliografic. 

O parte din date au fost verificate pe teren. Pentru nomenclatura taxonilor listaţi s-a 
folosit Flora Europaea (Tutin & al. 1964-1980 şi Tutin & al. 1993). Terminologia 
folosită în stabilirea gradului de invazivitate este în conformitate cu cea agreată de 
ISSG (http//www.issg.org/index.html). 

Pentru fiecare taxon s-a menţionat: familia, statutul invaziv, abundenţa, tipul de 
habitat în care se întâlneşte, modul de introducere, forma biologică, originea 
geografică. În baza de date este menţionat, de asemenea, autorul şi anul primei 
semnalări în România. 

tatutul rezidenţial al speciilor analizate este în concordanţă cu recomandările 
cele mai recente (Pišek et al., 2004) care numesc arheofite speciile introduse înainte 
de 1492 şi neofite pe cele introduse după această dată. 

Menţionăm că în analiza plantelor străine din România am luat în considerare 
doar acei taxoni care au fost citaţi ca scăpaţi din cultură, subspontani sau naturalizaţi.  
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Din totalul de 435 de taxoni identificaţi ca fiind de origine străină în flora 

României, 96 au fost introduşi deliberat, în scop ornamental. Dintre aceştia trei 
sunt arheofite: Antirrhinum majus, Aquilegia vulgaris, Tanacetum parthenium. 
Dacă primele două specii doar ocazional ajung să se înmulţească şi să se 
răspândească fără a fi necesară intervenţia umană, cea de-a treia  este naturalizată 
şi chiar abundentă local. Dintre neofitele ornamentale, 71 au fost menţionate ca 
ocazional sălbăticite în diferite tipuri de habitate, predominant artificiale. Silene 
pendula şi Thuja orientalis au fost menţionate atât în habitate artificiale cât şi în 
cele seminaturale sau naturale. Chionodoxa luciliae a fost singura specie 
semnalată exclusiv în habitate naturale, dar într-o singură localitate. Gaura 
biennis, Nepeta grandiflora, Hemerocallis fulva, Hemerocallis lilioasphodelus, 
Malcolmia chia şi Malca alcea nu au mai fost reconfirmate în sălbăticie de peste 
50 de ani. 

Şaisprezece taxoni dintre neofitele ornamentale s-au naturalizat, ajungând 
să se reproducă constant şi să menţină populaţii pe durata mai multor ani fără a fi 
necesară intervenţia umană (tab. 1). Silphium perfoliatum şi Solidago gigantea 
subsp. serotina sunt local abundente, în timp ce alte neofite ornamentale sunt 
sporadice sau rare, predominant în habitate artificiale, mai rar în cele  
seminaturale (Consolida ajacis, Helianthus decapetalus, Solidago graminifolia, 
Thladianta dubia) ori naturale (Nelumbo nucifera, Nymphaea lotus s.l., Sagittaria 
latifolia). 

Considerăm că o atenţie deosebită trebuie acordată speciilor introduse în 
scop ornamental şi care în prezent au devenit invazive: Acer negundo, Ailanthus 
altissima, Impatiens glandulifera, Lycium barbarum, Sisyrinchium montanum şi 
Solidago canadensis. 
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 Acer negundo, specie nord americană introdusă pentru decorarea parcurilor, 
este întâlnit astăzi aproape pretutindeni în ţară, în habitate artificiale. Este extrem 
de prolific, înmulţindu-se atât prin seminţe, produse în cantitate mare, cât şi prin 
drajoni. 

Ailanthus altissima a fost introdusă ca specie ornamentală, dar în scurt timp 
înmulţirea sa (prin seminţe şi drajonare) a devenit tot mai dificil de controlat. 
Astfel, a devenit o specie comună în toate tipurile de habitate (tab. 1). Din fericire 
invazivitatea acestei specii este limitată de caracterul ei sinantrop, astfel că nu 
ameninţă ecosistemele care nu sunt marcate de activitatea umană.  

În etajele montan şi subalpin se întâlneşte frecvent Impatiens glandulifera, 
specie anuală (terofită) de origine himalaiană. De-a lungul cursurilor unor râuri 
este uneori atât de abundent încât înlocuieşte plantele native. 

O evoluţie asemănătoare are Lycium barbarum, un nanofanerofit de origine 
asiatică (China). Deoarece se pretează bine la tăiere este frecvent utilizat în 
garduri vii. Poate deveni local abundent, sufocând vegetaţia din jur. Această 
specie a fost semnalată atât din habitate artificiale (terenuri agricole, zone urbane 
şi rurale) cât şi din habitate seminaturale.  

Sisyrinchium montanum şi Solidago canadensis sunt hemicriptofite de 
origine nord americană. Sisyrinchium montanum a fost semnalat din habitate 
naturale, mai ales în centrul ţării. Solidago canadensis a fost semnalat în habitate 
seminaturale, pe terenuri în paragină, pe lângă locuinţe etc. 

Printre neofitele ornamentale menţionăm hibrizii Aster × salignus Willd. 
(A. lanceolatus × novi-belgii) şi Aster × versicolor Willd. (A. laevis × novi-belgii), 
care deşi s-au format aici, în grădini, au părinţi străini, de origine nord americană. 
 

Tabel 1. 
Lista neofitelor din România introduse în scop ornamental 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1. Acer negundo L. ♀♂  ACE i c a i PhM AmN 
2. Aesculus hippocastanum L.  HIP c r a i PhM Balc. 
3. Ailanthus altissima (Miller) Swingle  SMB i c n,s,a a,i PhM As 
4. Amaranthus caudatus L. AMA n r a i T AmN 
5. Aster dumosus L. AST c r a i H AmN 
6. Aster laevis L.  AST c r a i H AmN 
7. Aster lanceolatus Willd. AST c r a i H AmN 
8. Aster novae-angliae L.  AST c r s - G AmN 
9. Aster novi-belgii L. incl. A. novi-

belgii ssp. laevigatus (Lam.) 
Thell. 

AST c sc s - G AmN 

10. Aster × salignus Willd. (A. 
lanceolatus × novi-belgii) 

AST c sc a i G Orig: 
Grăd 

11. Aster × versicolor Willd. (A. laevis × 
novi-belgii) 

AST c sc a i G Orig: 
Grăd 

12. Broussonetia papyrifera (L.) Vent. MOR c r a i PhM China 
Jap 

13. Buddleja davidii Franchet BUD c r a i PhN China 
14. Calendula officinalis L.  AST c r a i T-H Med 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
15. Celosia argentea L. AMA c r a i T Trop 
16. Celtis occidentalis L.  ULM c r a i PhM AmN 
17. Cercis siliquastrum L.  LEG c s s - PhM Med 
18. Chionodoxa luciliae Boiss. LIL c s n - G Anat 
19. Chrysanthemum coronarium L.  AST c r s - T Med 
20. Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. RAN c s s - PhEp As 
21. Commelina communis L. COM n sc a i H As 
22. Consolida ajacis (L.) Schur  RAN n sc s - T Med 
23. Cosmos bipinnatus L. AST c sc a i T Mexic 
24. Cyclamen purpurascens Miller  PRM c r s - G Eu 
25. Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. 

Meyer & Scherb. s. l.  
SCR n sc a i H Med 

26. Cyrtomium falcatum (L. fil.) C. Presl DRY c s a i H As 
27. Eranthis hyemalis (L.) Salisb. RAN c se n - H EuS 
28. Euphorbia marginata Pursh EUP n sc a i T AmN 
29. Fallopia aubertii (Louis Henry) J. 

Holub  
PLG c r a i PhLi As 

30. Fraxinus pennsylvanica Marsh. OLE n sc a i PhN Am 
31. Gaura biennis L. ONA c se a i TH Mexic 
32. Helianthus decapetalus L. AST n sc s - H AmN 
33. Hemerocallis fulva L. LIL c se n - H China 
34. Hemerocallis lilioasphodelus L.  LIL c se n - H As 
35. Hyacinthoides non-scripta (L.) 

Chouard ex Rothm. 
LIL c r a i G EuW 

36. Ilex aquifolium L. ♀♂ AQF c s s - Ph Atl-Md 
37. Impatiens glandulifera Royle  BLS i la s,a i T Himal 
38. Ipomoea purpurea Roth CNV c r a i T Am 

Trop 
39. Lavatera trimestris L. MLV c r s - T Med 
40. Lupinus polyphyllus Lindley   FAB c r n,s - H AmN 
41. Lychnis chalcedonica L. CRY c r s - H  Pt-

Anat 
42. Lycium barbarum L.  SOL i la s,a i PhN China 
43. Macleaya cordata (Willd.) R. Br. PAP c s a i H China 

Jap 
44. Maclura pomifera (Rafin.) 

C.K.Schneider - ♀+♂ 
MOR c r s - PhM AmN 

45. Malcolmia chia (L.) DC. BRA c se s - T Med 
46. Malva alcea L. MLV c se s - H Sm 
47. Malva moschata L.  MLV c r s - H Med 
48. Malva verticillata L. MLV c r s,a i T As 
49. Matthiola longipetala (Vent.)  

DC. s.l. 
BRA c r s - T Med 

50. Mirabilis jalapa L. NYC c r s,a i H Am 
Trop 

51. Narcissus pseudonarcissus L. s.l. AML c r a i G EurW 
52. Nelumbo nucifera Gaertner NEL n r n,a i HH Eua 
53. Nepeta grandiflora Bieb. LAM c se a i H Cauc 
54. Nicandra physalodes (L.) Gaertner SOL c sc a a,i T Peru 
55. Nicotiana alata Link & Otto SOL c sc a i T AmS 
56. Nigella sativa L. RAN c sc a a,i T Med 
57. Nymphaea lotus L. (incl. var. 

thermalis (DC.) Tuzson) 
NYM n r n,a i HH Cs- 

Af, A 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
58. Oxybaphus nyctagineus (Michx) 

Sweet 
NYC c r a i H AmN 

59. Papaver somniferum L. s.l.  PAP c r a i T As 
60. Parthenocissus inserta (A. Kerner) 

Fritsch 
VIT c r a i PhLi AmN 

61. Parthenocissus quinqefolia (L.) 
Planchon 

VIT c r a i PhLi AmN 

62. Paulownia tomentosa (Thunb.) 
Steudel  

SCR c r a i PhM Jap 

63. Petunia integrifolia (Hooker) Schinz 
& Thell.  

SOL c r a i T-H AmS 

64. Philadelphus coronarius L. HDR c r a i PhN Au It 
65. Phytolacca americana L. PHT c sc a i H AmN 
66. Phytolacca esculenta Van Houtte PHT c r a i H AsE 
67. Portulaca grandiflora Hooker POR c r a i T AmS 
68. Reseda alba L.  RSD c r a i T-H Med 
69. Ribes aureum Pursh GRS c r s - PhN AmN 
70. Rudbeckia laciniata L. AST c r s - H AmN 
71. Sagittaria latifolia Willd. ALI n r n - HH AmN 
72. Salix babylonica L. - ♀+♂ SAL c r s - PhM China 
73. Scilla amoena L. LIL c r a i G ? 
74. Scilla siberica Haw. LIL c r a i G Ct 
75. Sedum dasyphyllum L. CRS c r a i H Med 
76. Sempervivum tectorum L. CRS n r a i H Eu 
77. Sicyos angulatus L. CUC c r s,a i T AmN 
78. Silene pendula L. CRY c r n,s,a i T Med 
79. Silphium perfoliatum L. AST n la a i H AmN 
80. Sisyrinchium montanum E.L. 

Greene  
IRI i sc n - H AmN 

81. Solidago canadensis L.  AST i la s - H AmN 
82. Solidago gigantea Aiton ssp. 

serotina (O. Kuntze) McNeill 
AST n la s - H AmN 

83. Solidago graminifolia (L.) Salisb. AST n r s - H AmN 
84. Sophora japonica L.  FAB c r a i PhM AsE 
85. Spartium junceum L. FAB c r a i PhN Med 
86. Spiraea japonica L. fil. ROS c r a i PhN Jap 
87. Tetragonolobus purpureus Moench  FAB c r a i H Med 
88. Thladiantha dubia Bunge - ♀♂ CUC n sc s,a i G China 
89. Thuja orientalis L.  CUP c r n,a i PhN China 
90. Tradescantia fluminensis Velloso CMM c r a i H AmS 
91. Tradescantia virginiana L. CMM c r a i H AmN 
92. Ulmus pumila L.  ULM n sc a i PhM As 
93. Vinca major L.   APO c r a i H Med 
 
(1) – număr curent; (2) – taxonul; (3) – familia botanică; (4) – statutul de invazivitate (c- 
ocazională, n - naturalizată; i - invazivă); (5) – abundenţa (s - o singură localitate; se - o 
localitate, neconfirmată; r - rară; sc - sporadică; la - local abundentă; c - comună); (6) – 
tipul de habitat (a - artificial, n - natural, s – seminatural); (7) – tipul de pisaj (a - agricol; i - 
industrial); (8) – forma biologică; (9) – originea (? - necunoscut). 
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CONCLUZII 

a- Dintre plantele ornamentale introduse în România în ultimii 500 de ani, 71 au fost 
menţionate ca ocazionale în sălbăticie, 17 naturalizate şi 6 invazive. 

b- Dintre speciile ornamentale ocazionale în sălbăticie, 6 nu au mai fost 
reconfirmate de peste 50 de ani. 

c- Cele mai agresive neofite ornamentale par a fi Acer negundo, Ailanthus altissima 
şi Impatiens glandulifera. Aceste specii necesită măsuri speciale de control, astfel încât 
impactul lor să fie limitat. 

d- Introducerea în ţară a plantelor ornamentale străine trebuie să respecte principiul 
prudenţei. 
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