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Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele ştiinţifice şi administrative necesare 
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Contract servicii nr. 358/15.01.2020 privind realizare studii specii invazive  POIM 120008 

 

Echipa de experți: 

• POPA Luis Ovidiu - Expert coordonator inventariere nevertebrate dulcicole invazive 
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Introducere 

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.4.4. Identificarea cartografică a căilor 

de introducere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene în România şi a punctelor fierbinți ce 

necesită studiu detaliat realizată în cadrul activității 11.4. Inventarierea – cartarea speciilor 

alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene 

invazive de nevertebrate dulcicole, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - 

cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și 

elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 

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. 

Subactivitatea 1.4.4. Identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de 

nevertebrate dulcicole alogene în România şi a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat 

reprezintă un pas absolut necesar în realizarea activităţilor în vederea implementării Reglementării 

1143/2014 care prevede o serie de obligaţii pentru statele membre ale Uniunii Europene [articolele 

7(2), 12(1), 24(1) (b) şi 24(1) (c)]. 

Cunoașterea căilor de introducere a speciilor invazive reprezintă una din condițiile esențiale 

pentru a proiecta un plan de eradicare sau control. Pentru speciile invazive stabilite, cu populații 

viabile, cunoașterea căilor de introducere permite luarea de măsuri pentru a stopa intrarea de noi 

indivizi. Pentru speciile care nu au invadat încă noi habitate controlul căilor de introducere permite 

întreruperea fluxurilor de indivizi și a invaziei. În plus, analiza căilor de introducere, prin metode 

geostatistice și pe baza opiniei experților, poate conduce la identificarea căilor de introducere 

prioritare, al căror control poate determina managementul eficient din punct de vedere ecologic și 

financiar al speciilor invazive. 

Din analiza distribuției spațiale a speciilor alogene se pot evidenția punctele fierbinți, care 

reprezintă zonele în care se întâlnesc mai multe specii invazive periculoase. În aceste puncte 

eforturile de inventariere vor fi mai intense. De asemenea, punctele fierbinți vor fi folosite ca 

metodă complementară de identificare a căilor de introducere prioritare și ulterior, ca puncte stabile 

de monitorizare. 
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Descrierea etapelor parcurse în vederea realizării subactivității 1.4.4. 

În vederea realizării acestei subactivități au fost parcurse următoarele etape, conform 

cerințelor proiectului: 

1. Descărcarea și prelucrarea bazei de date. Baza de date cu referințe bibliografice a fost 

salvată în format Excel, iar apoi pentru fiecare rând a fost creat un identificator unic (ID) astfel 

încât informațiile să poată fi relaționate ulterior cu baza de date GIS, unde structura câmpurilor și 

numărul de câmpuri este diferit.  

2. Georeferențierea, acolo unde a fost cazul, a datelor obținute în urma parcurgerii literaturii 

științifice și a bazelor de date on-line (ex.: GBIF, iNaturalist). Deoarece datele vor fi folosite 

ulterior pentru modelarea distribuției potențiale a speciilor s-a optat pentru georeferențierea 

manuală a locațiilor folosind informațiile introduse de experți în câmpul “3.2. Mențiuni referitoare 

la repere toponimice” și datele privind biologia speciilor în discuție, aducând informațiile spațiale 

pe cât posibil la o rezoluție de ~1 km; trebuie menționat că acest lucru nu a fost posibil în cazul 

referințelor cu mențiuni foarte vagi, cum ar fi o regiune istorică, un județ sau un râu. Baza de date 

conține 723 de intrări, din care 235 nu conțin informații spațiale, deoarece sursele bibliografice 

inițiale au fost prea vagi pentru a putea realiza o georeferențiere precisă. De asemenea, 266 de 

referințe conțineau informații spațiale originale, în timp ce 298 de referințe au necesitat adăugarea 

informațiilor spațiale prin georeferențiere. Ulterior georeferențierii, baza de date a fost deschisă în 

ArcGIS, de unde a fost exportată către o bază de date geospațială. 

3. Datele spațiale au fost analizate pentru a evidenția numărul de semnalări de specii invazive 

existent la nivelul fiecărui județ, numărul de grupuri de nevertebrate dulcicole invazive din fiecare 

județ, diversitatea grupurilor de nevertebrate dulcicole la nivel de județ și numărul de specii 

invazive din fiecare familie.  

4. Datele din tabelul original au fost analizate folosind funcția “Pivot Table” în Excel pentru 

a determina cele mai comune căi de pătrundere menționare în literatură, statutul de invazivitate a 

speciilor la momentul semnalării sau localitățile unde au fost identificate cele mai multe specii 

invazive.  

5. Analiza statistică și expert-opinion a concordanței dintre căile de introducere specificate în 

literatură și distribuția cunoscută a speciilor de nevertebrate dulciole alogene invazive. 

6. Identificarea punctelor fierbinți cu ajutorul uneltelor geostatistice implementate în softuri 

GIS. Analiza a fost realizată folosind funcția Optimized Hot Spot Analysis implementată în ArcGIS 

și care calculează statistica Getis-Ord Gi* pentru fiecare introducere din baza de date; rezultatul 

este reprezentat de un scor z și o valoare p care expun nivelul de agregare a datelor, fie sub formă 

de puncte fierbinți (valoare z ridicată și valoare p scăzută) sau sub formă de puncte reci (valoare z 

negativă și valoare p scăzută). 

7. Stabilirea căilor de introducere și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat prin 

agregarea și interpretarea de către experți a informațiilor obținute în etapele precedente. 
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8. Identificarea celor mai probabile căi de introducere prioritare. 

Fluxul de lucru / procesare a datelor a fost separat în două direcții, în funcție de statutul de 

invazivitate al fiecărei specii confirmat pentru teritoriul României în urma analizei bibliografiei: 

A. Estimare predictivă și reprezentarea cartografică a căilor de introducere pentru acele specii 

alogene recunoscute pentru potențialul lor invaziv, dar pentru care datele rezultate din 

analiza bibliografiei nu indică un statut ridicat de invazivitate pentru teritoriul național; 

B. Identificarea cartografică a căilor de introducere, inclusiv a căilor prioritare, pentru speciile 

având statut ridicat de invazivitate confirmat pentru teritoriul național. 

Cele două componente și etapele aferente sunt prezentate în tabelul următor. 

Componentă/ 

Flux de lucru 
Etape de lucru 

A. Estimarea 

predictivă și 

reprezentarea 

cartografică a 

căilor posibile de 

introducere a 

speciilor  care nu 

au un statut ridicat 

de invazivitate 

pentru teritoriul 

național 

1) Pe baza informațiilor/ concluziilor din referințele bibliografice au fost 

detaliate mecanismele care au generat transportul/ migrarea/ pătrunderea 

respectivei specii alogene în cazul altor țări, inclusiv State membre ale UE.  

2) Transpunerea respectivele mecanisme într-o serie de variabile de mediu 

(rețea hidrografică, tip de acoperire cu vegetație a terenului, temperatura 

medie anuală etc.) și antropice (infrastructură de transport, densitate a 

locuirii etc.) definitorii pentru calea de introducere a speciilor invazive. 

3) Preluarea unor seturi de date geospațiale relevante la scara teritoriului 

național și realizarea unor modele/ scripturi de geo-procesare a 

respectivelor date (overlay  etc.), pentru a evidenția zonele din cuprinsul 

teritoriului național cele mai susceptibile a servi în viitor drept viitoare căi 

de introducere a speciei alogene, având ca ipoteză de lucru similaritatea 

unor condiții favorabile.  

B. Identificarea 

cartografică a 

căilor de 

introducere, 

inclusiv a căilor 

prioritare pentru 

speciile având 

statut ridicat de 

invazivitate 

confirmat pentru 

teritoriul național 

1) Plotarea datelor din baza de date cu distribuția cunoscută a speciilor de 

nevertebrate dulcicole alogene invazive din România pentru fiecare specie 

și suprapunerea lor cu strate de date administrative și elemente de mediu.  

Analiza bibliografiei naționale și europene s-a realizat printr-un flux de 

lucru care a permis preluarea informației geospațiale referitoare la 

ocurențele speciilor alogene invazive. S-a urmărit ca majoritatea 

elementelor să fie definite prin date vectoriale - de tip punct, avându-se în 

vedere faptul că majoritatea tehnicilor statistice favorizează definirea 

spațială a obiectelor ca puncte.  

Pentru toate speciile alogene de nevertebrate dulcicole din baza de date au 

fost plotate datele referitoare la distribuția cunoscută a acestora în 

România. În paralel au fost încărcate și date geospațiale referitoare la 
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variabilele de mediu cu relevanță pentru ecologia și etologia fiecărei specii 

vizate din lista preliminară, care se încadrează în această categorie.  

 2) Analiza prin tehnici statistice și pe baza opiniei experților a concordanței 

dintre căile de introducere menționate în referințele bibliografice 

internaționale și naționale și distribuția cunoscută a speciilor de 

nevertebrate dulcicole alogene. 

Hărțile și, respectiv, seturile de date realizate în cadrul etapei pre-

mergătoare au fost completate cu straturi tematice de date geospațiale pur 

administrative sau referitoare la elemente de infrastructură și utilizare a 

terenului, pentru a permite vizualizarea grafică intuitivă a corelației 

posibile între extinderea cunoscută a habitatelor invadate de speciile de 

nevertebrate dulcicole alogene și căile de dispersie și de introducere a 

speciilor invazive alogene menționate în referințele bibliografice. 

3) Analiza căilor prioritare de introducere și respectiv identificarea unor 

puncte fierbinți cu ajutorul uneltelor geostatistice implementate în softuri 

GIS (Getis-Ord Gi*, Hotspot Analysis, Spatial Dependence) care permit 

identificarea coagulării spațiale (clustering) a unor fenomene/ procese 

naturale (în cazul de față distribuția în spațiu a speciilor alogene invazive).  

Prin intermediul respectivelor unelte/ scripturi geostatistice au fost 

conturate punctele fierbinți, care din perspectiva teoriei statistice vor fi 

caracterizate de valori mari ale deviației standard (Z) și valori mici ale 

probabilității (P), care indică faptul că dispunerea spațială a respectivelor 

ocurențe de specii alogene nu este întâmplătoare, ci determinată de anumiți 

factori favorizanți.  Odată determinate, respectivele puncte fierbinți (în care 

eventual se pot afla mai multe specii alogene în diferite stadii de 

invazivitate) vor sta la baza sub-activității următoare referitoare la 

inventarierea și cartarea intensivă. De asemenea, respectivele puncte 

fierbinți vor putea da indicii cu privire la căile de introducere și dispersie a 

speciilor alogene vizate. 

 

Din analiza hărților de distribuție, a datelor din literatură și pe baza opiniei experților 

implicați în proiect s-au identificat căile de introducere a speciilor alogene analizate, dintre care, 

ulterior, în cadrul activității de prioritizare vor fi selectate „căile de introducere prioritare”, a căror 

identificare reprezintă o obligație a României prin Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea 

și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive. 
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Rezultate obținute în urma realizării subactivității 1.4.4. 

Invaziile biologice asociate cu activităţile umane duc la o amestecare a faunelor izolate şi 

sunt recunoscute ca fiind unele dintre elementele majore ale schimbărilor globale. Au fost înlăturate 

foarte multe bariere naturale, din această cauză au crescut numărul potenţialilor invadatori şi al 

populaţiilor sursă pentru invazii. Izolarea geografică reprezentată de mări şi continente, creatoare 

şi conservatoare ale biodiversităţii globale a început să fie destrămată acum câteva secole şi acest 

proces continuă accelerat în ultimele decenii (Leppakoski şi Olenin, 2001). 

Rezultatul acestui schimb de specii şi faune la nivel global este evident în cele mai multe 

bazine acvatice din interiorul continentului european. În mare parte, diversitatea continentului 

european este de origine străină. Pentru a defini această faună alcătuită din specii non-indigene, 

nou adaugată prin intermediul activităţilor umane, a fost ales termenul de xenodiversitate (xenos 

= străin) (Leppakoski şi Olenin, 2000). 

În unele ecosisteme puternic invadate de speciile străine, această xenodiversitate ajunge să 

fie egală, uneori chiar să depăşească biodiversitatea nativă, atât ca număr de specii, cât şi în ceea 

ce priveşte numărul de indivizi, ceea ce afectează serios funcţiile ecosistemelor. Chiar dacă 

ecosistemul respectiv devine mai bogat în specii, în acelaşi timp îşi pierde unicitatea devenind 

asemănător cu restul ecosistemelor.  

Fiecare specie invazivă are un efect important asupra mediului înconjurător, şi în cele mai 

multe cazuri, asupra economiei şi sănătăţii umane. Invaziile biologice sunt parte a excesului 

reprezentat de activităţile umane de la conservarea naturii până la agricultură, transporturi navale 

şi politici mondiale de securitate.  

Speciile invazive sunt organisme vii care tind să se reproducă şi să se răspândească în ciuda 

poluării chimice şi a altor forme ale degradării mediului înconjurător. Dacă efectele devastatoare 

ale substanţelor chimice pot fi înlăturate prin metode mai puțin dăunătoare, iar natura se poate 

reface după asemenea dezastre într-un anumit interval de timp, în cazul pătrunderii speciilor 

străine, o singură femelă fertilizată poate iniţia sau extinde o adevărată invazie a unei specii 

potenţial dăunătoare. O specie nou introdusă se poate adapta, poate exploata resursele 

ecosistemului şi îşi poate întări poziţia în raport cu speciile competitoare şi prădătoare în timp.  

Biopoluarea prin intermediul introducerii de specii străine cu un potenţial invaziv ridicat în 

toate tipurile de habitate acvatice din Europa a produs schimbări structurale şi funcţionale în 

ecosistemele invadate, de la unele schimbări punctiforme de importanţă regională, cum ar fi 

bazinele de răcire pentru hidrocentrale în cazul speciilor de Dreissena polymorpha şi Dreissena 

rostriformis bugensis.  

Europa este cunoscută ca fiind continent-sursă pentru mulţi invadatori care s-au răspândit 

în alte continente, dar de asemenea este şi un continent-recipient pentru multe specii străine cu 

potenţial invaziv din lumea întreagă. 
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Factori care au contribuit la răspândirea speciilor invazive 

Încă din timpuri preistorice apele interioare şi cele de coastă ale Europei au fost expuse unor 

invazii de specii străine de plante şi animale, cum este şi cazul organismelor acvatice non-native. 

Termenul “nativ” este folosit pentru a descrie organisme care au fost specifice unei anumite zone 

geografice de-a lungul timpului – această plasare de-a lungul timpului este foarte slab descrisă în 

literatura de specialitate.  

Pentru cele mai multe specii invazive, există o dovadă de natură diferită (arheologică, 

istorică, ecologică, biogeografică sau genetică) care le atestă aria lor originală de răspândire sau 

aria nativă de răspândire.  

În unele cazuri este destul de dificil de stabilit dacă o specie este nativă sau introdusă. 

Asemenea specii cu origine necunoscută sunt numite criptogenice. Probabil, introducerile repetate 

de-a lungul timpului vor face istoria invaziei lor complet neclară. Multe dintre schimburile 

comerciale care au avut loc în decursul timpului au condus la falsa impresie de cosmopolitism 

natural şi foarte multe specii introduse accidental sunt considerate în mod eronat ca fiind native.  

La naturalizarea şi răspândirea speciilor străine invazive în Europa au contribuit mai mulţi 

factori, care decurg unul din altul, sau sunt independenţi unii de alţii, având în decursul timpului 

importanţă diferită. În secolul XIX-lea, în Europa au fost introduse 22% din speciile invazive 

semnalate în prezent (Welcomme, 1992). Printre principalii factori care au contribuit la invadarea 

continentului de către specii străine, în decursul miilor de ani, prezentaţi în ordine cronologică se 

numără: 

1. Dezvoltarea schimburilor comerciale cu America 

Schimburile comerciale puternice stabilite în secolul al XV-lea, au pus în contact Coastele 

europene cu regiuni similare din punct de vedere al climei din America de Nord. Istoria contactelor 

dintre Europa şi America este reflectată de proporţia speciilor străine cu origine nord-americană 

care se regăsesc în mările închise ale Europei. Numai în Marea Neagră şi Marea Baltică au fost 

semnalate peste 35 de specii străine invazive, în jur de o treime din speciile invazive semnalate în 

Europa (Leppakoski şi Olenin, 2000). De asemenea, și în cazul speciilor invazive dulcicole 

semnalate în România, numărul de specii de origine nord americană este ridicat – 13 dintr-un 

total de 25 de specii semnalate.   

2. Dezvoltarea schimburilor Euro-asiatice 

Între Europa şi Asia nu există bariere continentale foarte stricte şi de asemenea există o 

mare potrivire climatică între cele 2 continente. De asemenea și în cazul speciilor invazive 

dulcicole semnalate în România, numărul de specii de origine asiatică este ridicat – 12 dintr-un 

total de 25 de specii semnalate. 

3. Canalele şi sistemul fluvial al Europei 
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Marile râuri şi fluvii europene oferă coridoare transcontinentale pentru speciile străine în 

vederea răspândirii atât prin mijloace naturale, cât şi ajutate de traficul fluvial (Kinzelbach, 1995). 

Aproximativ jumătate dintre neofitele care sunt semnalate în Europa se regăsesc de-a lungul 

zonelor umede ale râurilor şi cursurilor de apă (Sykora, 1992). Canale intracontinentale conectează 

întregul sistem de râuri al Europei încă din secolul al XVII-lea, oferind accesul dinspre bazinul 

mediteraneean şi ponto-caspic către Europa Centrală şi partea de Vest şi de Nord a acesteia.  

Acelaşi fenomen s-a constatat şi după deschiderea recentă a canalului care uneşte în centrul 

Europei, bazinele Rinului şi ale Dunării. Astfel, a putut pătrunde până în Delta Dunării bivalva 

Corbicula fluminea, ajunsă ceva mai devreme în sistemele riverane din Europa de vest (Skolka şi 

Gomoiu, 2001).  

Pe de altă parte, o gamă largă de specii ponto-caspice incluzând crustacee, moluşte, 

oligochete, polichete, celenterate, turbelariate – s-au răspândit rapid în Europa Centrală şi de Vest 

şi astfel au ajuns să populeze apele din bazinul Rinului, după deschiderea canalului Rin – Main – 

Dunăre.  

Specii ponto-caspice au ajuns pe căi similare în bazinul Mării Baltice după realizarea unui 

sistem complex de canale care leagă Volga, Donul, Bugul, Vistula, lacurile Onega, Ladoga, etc. 

într-un sistem complex, care practic conectează direct Marea Baltică cu Marea de Azov şi Marea 

Caspică. Şi în acest caz domină specii de amfipode, miside, oligochete, gasteropode, bivalve, 

hidrozoare (Leppakoski şi Olenin, 2001). 

4. Acvacultura 

Pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, crustaceii ponto-caspici au fost trasportaţi pentru a 

constitui hrană în producţia de peşte între anii 1950 şi 1970. Peste 30 de specii de amfipode şi 

miside din Bazinul Caspic au fost aclimatizate pentru stimularea producţiei piscicole. Multe dintre 

aceste specii şi-au lărgit aria de răspândire în apele din centrul şi vestul Europei (Leppakoski şi 

Olenin, 2001). Cu ajutorul acestei activități umane a fost introdusă în fauna României și 

Sinanodonta woodiana, un unionid de origine asiatică, parazit în stare larvară pe branhiile peștilor 

fitofagi importate din Asia.  

5. Specii ornamentale 

Grădinile zoologice şi botanice, serele încălzite şi acvariile publice în care erau întâlnite 

specii străine au devenit foarte populare şi au constituit o poartă în vederea pătrunderii accidentale 

a speciilor ornamentale invazive în Europa.  

 Principalele căi de introducere a speciilor străine de apă dulce în Europa sunt asociate cu o 

gamă largă de activități umane și de intensitatea cu care oamenii utilizează sisteme de apă dulce 

pentru recreere, surse alimentare și scopuri comerciale. Acvacultura - cultivarea organismelor 

acvatice precum pești, scoici și plante acvatice în condiții controlate - este unul dintre sectoarele 

economiei cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial (Naylor et al., 2001).  
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 În Europa, tendința generală este cultivarea în mare parte a speciilor străine  (Turchini și 

De Silva, 2008), ceea ce a determinat introducerea a numeroase specii ca mărfuri sau contaminanți 

accidentali ai mărfurilor/bunurilor de consum introduse, ducând adesea la impacturi ecologice 

ireversibile (Naylor et al., 2001; Gozlan, 2008; Keller et al., 2011). Transportul naval a avut un rol 

important în introducerea speciilor de nevertebrate de apă dulce în Europa, prin apele de balast 

încărcate/descărcate de navele comerciale sau prin atașarea diferitelor organisme de coca navelor 

și transportarea lor dintr-un habitat în altul (Gherardi et al., 2009). 

 După analiza bibliografiei din România, pentru cele 29 de specii de nevertebrate acvatice 

invazive au fost identificare următoarele căi de introducere: 

1. Transportarea speciei ca bun de consum – contaminare pentru următoarele 8 specii: 

Aedes albopictus Skuse, 1894, Branchiura sowerbyi Beddard, 1892, Dactylogyrus 

lamellatus Akhmerow, 1952, Heteronchocleidus buschkieli Bychowsky, 1957, 

Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934) Brabec, Waeschenbach, Scholz, Littlewood 

& Kuchta, 2015, Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891) Khotenovsky, 1984, Onchocleidus 

similis Mueller, 1936, Onchocleidus dispar Mueller, 1936; 

2. Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată, pentru următoarea 

specie Procambarus virginalis Lyko, 2017; 

3. Asociere cu un mijloc/ vector de transport, pentru următoarele 12 specii: Helisoma 

anceps (Menke, 1830), Sinanodonta woodiana (Lea, 1834), Pseudosuccinea columella 

Say, 1817, Physella acuta (Draparnaud, 1805), Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843), 

Pectinatella magnifica (Leidy, 1851), Urnatella gracilis Leidy, 1851, Craspedacusta 

sowerbyi Lankester, 1880, Ferrissia californica (Rowell, 1863), Girardia tigrina (Girard, 

1850), Paraeriocheir sinensis (H. Milne-Edwards, 1853), Cercopagis (Cercopagis) pengoi 

(Ostroumov, 1891); 

4. Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare, pentru următoarele 7 specii: - 

Physella acuta (Draparnaud, 1805), Pectinatella magnifica (Leidy, 1851), Ferrissia 

californica (Rowell, 1863), Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774), Corbicula fluminalis 

(O. F. Müller, 1774), Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897, Hypania invalida 

(Grube, 1860); 

5. Dispersie naturală secundară, pentru următoarele 4 specii: Dreissena polymorpha 

(Pallas, 1771), Faxonius limosus (Rafinesque, 1817). 

BRYOZOA -  PHYLACTOLAEMATA 

Pectinatella magnifica 

Pectinatella magnifica (Leidy, 1851) este o specie de briozoar de apă dulce având ca arie 

nativă America de Nord, de la est de râul Mississippi, din Ontario până în Florida, în SUA. În 

https://en.wikipedia.org/wiki/Procambarus_virginalis
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ultimul deceniu specia și-a extins arealul și a invadat zone noi nu doar în America de Nord, ci și în 

multe țări din Asia de Est și Europa. 

Spre deosebire de alte briozoare de apă dulce, P. magnifica își construiește propriul substrat, 

formând colonii mari gelatinoase, care cresc atașate la suprafețe scufundate, cum ar fi macrofite, 

copaci scufundați și pietre, atât în sistemele lotice cât și în cele lentice. Mărimea acestor colonii 

poate varia de la 10 cm până la 200 cm lățime, iar greutatea proaspătă a coloniilor poate ajunge la 

70 kg. Coloniile pot avea culoarea transparentă până la brună- purpuriu și pot conține un număr 

enorm de animale individuale (zooizi). Zooizii cresc în zone asemănătoare unei rozete la suprafața 

masei gelatinoase și conferă coloniilor speciei P. magnifica modelul său caracteristic unic. În 

ultima decadă, specia și-a extins foarte mult aria de răspândire, invadând nu numai regiuni noi din 

America de Nord ci și foarte multe țări din Asia de Est și Europa (Wood, 2010; Vuorio et al., 2018). 
Acest ritm accelerat de invazie este îngrijorător deoarece nu se cunosc până în prezent efectele pe 

care pătrunderea acestei specii le generează în ecosistemele colonizate. Invazia cu P. magnifica 

ridică probleme pentru piscicultură deoarece se pare că această specie poate fi și gazdă pentru 

endoparazitul Tetracapsuloides bryosalmonae (Cnidaria) responsabil de boala de rinichi 

proliferativă la specii de salmonide (Sterud et al., 2007).  

 Harta distribuției în România a speciei Pectinatella magnifica se regăsește în cadrul Anexei, 

Figura 3. 

KAMPTOZOA - ENTOPROCTA 

Urnatella gracilis 

Urnatella gracilis Leidy, 1851 – este o specie de apă dulce, dar care poate supraviețui și în 

apă salmastră. A fost descrisă din râul Schuylkill de lângă Philadelphia, Pennsylvania în 1851 și 

este nativă din partea de Est a Americii de Nord. Populații introduse au fost semnalate din 

California, Oregon, Japonia, Franța, Germania, Marea Neagră, Marea Azov și Brazilia. Cel mai 

probabil, printre vectorii acestei specii se numără plantele acvatice și construcția de canale. Specia 

poate fi întâlnită pe alge, pietre sau cochilii de moluște. Până în prezent nu a fost descris vreun 

impact ecologic pe care specia ar putea să îl aibă asupra speciilor native din ariile în care este 

introdusă. 

 Harta distribuției în România a speciei Urnatella gracilis se regăsește în cadrul Anexei, 

Figura 4. 

COELENTERATA - HYDROZOA 

Craspedacusta sowerbii 

Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 – specie de apă dulce originară din Estul Asiei. 

Este singura specie a genului care și-a extins foarte mult distribuția, ajungând să aibă o arie de 
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răspândire foarte largă. Specia a fost semnalată din toate continentele, cu excepția Antarcticii 

(Dumont, 1994). C. sowerbii a fost inițial considerată nativă în China, în regiunea Fluviului 

Yangtze, apoi studiile au demonstrat că specia provine din regiunea ponto-caspică Jankowski et al. 

(2008). Hidromeduza apare frecvent în ape puțin adânci, pe lângă albiile principale ale râurilor, în 

gropi de nisip sau pietriș.  

Prima observație în Europa, provine din 1901, din Franța (Sowerby, 1941). În 1905, meduza 

de apă dulce apare la Munich în Germania (Dejdar, 1934; Geiter et al., 2002). Prima semnalare din 

Suedia este din 1969 (Jernelöv et al., 1970; Lundberg & Svensson, 2003), apoi din Lituania din 

2002 (Arbaciauskas and Lesutiene, 2005). Cea mai nordică semnalare a speciei C. sowerbii este 

din  Finlanda (Väinölä, 2002; Lundberg & Svensson, 2003). Meduza de apă dulce este frecventă 

în restul Europei.  

În ceea ce privește căile de introducere există 4 ipoteze în prezent:  

I1: Aria nativă a genului Craspedacusta este Eurasia și de aici s-a răspândit în Anglia și in 

restul Europei.  

I2: Aria nativă a genului Craspedacusta este China, în special Bazinul Fluviului Yangtze. 

Cel mai probabil meduza a fost transportată cu plante acvatice ornamentale (Slobodkin and Bossert, 

1991). De obicei dispersia polipilor coincide cu translocarea stocurilor de puiet de pește și plante 

acvatice, dar și cu migrația păsarilor acvatice (Angradi, 1998).  

I3: Dispersia speciei a fost una naturală și s-a petrecut impreună cu separarea Gondwanei. 

(Zienkiewicz, 1940).  

I4: Craspedacusta este o specie ponto-caspică având cel mai probabil o răspândire facilitată 

de speciile de păsări acvatice (Jankowski, 2001).  

Harta distribuției în România a speciei Craspedacusta sowerbii se regăsește în cadrul 

Anexei, Figura 5. 

PLATYHELMINTHES - MONOGENEA 

Dactylogyrus lamellatus  

Specia de monogen, Dactylogyrus lamellatus, este un parazit specific al cosașului 

(Ctenopharyngodon idella), trăiește pe lamelele branhiale ale acestuia și este de origine est asiatică 

(descrisă prima dată la pești din râul Amur). D. lamellatus a fost introdus accidental în Europa, 

odată cu importul de C. idella pentru acvacultură, din R.P. Chineză și U.R.S.S. (Rădulescu et. 

Georgescu, 1962; Molnar, 1971). Prima raportare a specie în România, a fost făcută de Rădulescu 

et. Georgescu, 1962, la alevini de C. idella. Peștii, care erau în proces de aclimatizare la noi în țară, 

la Stațiunea Piscicolă Nucet (Dâmbovița), proveneau dintr-un lot de 22.555 de alevini, aduși pentru 

acvacultură din R.P. Chineză, din râul Yangtze (lângă localitatea Hankou – astăzi Wuhan).  

Harta distribuției în România a speciei Dactylogyrus lamellatus se regăsește în cadrul 

Anexei, Figura 6. 
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Heteronchocleidus buschkieli 

Heteronchocleidus buschkieli este un monogen tropical, originar din Indochina, monoxen, 

care trăiește ca parazit pe branhiile peștilor de acvariu (majoritatea Anabantidae) (Bychowsky, 

1957). În Europa, specia a fost semnalată până în prezent doar pe specii de pești de acvariu, în 

captivitate (Nitta and Nagasawa, 2018). În România, prezența lui H. buschkieli nu a fost raportată 

în mod clar (Skolka and Gomoiu, 2004), dar este posibilă datorită prezenței lui Macropodus 

opercularis (gazda tip pentru H. buschkieli), în apele termale de la Băile 1 Mai si Băile Felix 

(Bihor) (Bychowsky, 1957; Lozinsky, 2009). 

Eudiplozoon nipponicum 

Eudiplozoon nipponicum este o specie de origine est asiatică, hematofagă, ce parazitează 

pe branhii la Carassius carassius și Cyprinus carpio. În stare larvară trăiește ca individ izolat, dar 

adulții trăiesc în perechi, în copulație permanentă. Corpul adulților fuzionați, are aspectul tipic 

pentru diplozoide, de litera “X”. Cel mai probabil, introducerea lui E. nipponicum în Europa, a fost 

făcută accidental, prin importul de ciprinide asiatice infestate, pentru piscicultură (Denis, 1983; 

Valigurová et al., 2011). În România, specia a fost semnalată pentru prima dată, în 2003, la 

Cyprinus carpio, într-un lac din apropierea localității Ineu (Arad) (Cojocaru, 2003) – Anexă, Figura 

7. 

Onchocleidus similis și Onchocleidus dispar 

Onchocleidus similis și Onchocleidus dispar sunt două specii de monogene de dimensiuni 

mici (aprox. 0,4-0,6 X 0,07 mm) ce parazitează pe branhiile lui Lepomis gibbosus (biban soare / 

regină). Ambele specii au fost introduse în Europa, din America de Nord, la sfârșitul secolului XIX, 

prin importul de exemplare de L. gibbosus ca pești ornamentali (Havlatova et al., 2015; Roman, 

1960). Succesul introducerii lui L. gibbosus și ciclul de viață monoxen, au dus la răspândirea 

acestor două specii parazite într-un număr mare de ape curgătoare și stătătoare din Europa, inclusiv 

în România. În regiunea geografică de origine, O. similis și O. dispar, parazitează și alte specii de 

pești (tot din genul Lepomis), dar în Europa, nu au fost semnalate pe alte specii, în afară de L. 

gibbosus. Prima semnalare a acestor specii în Europa, a fost făcută în România, de către Elena 

Roman în anul 1953, la biban soare din Dunăre, pescuit la Corabia (Olt) și Mila 23 (Tulcea) 

(Roman, 1953, 1960).  

Hărțile de distribuție în România ale speciilor Onchocleidus similis și Onchocleidus dispar 

se regăsesc în cadrul Anexei, Figura 8 și respectiv Figura 9. 

PLATYHELMINTHES - CESTODA 

Schyzocotyle acheilognathi 

Cunoscut drept cel mai important cestod din acvacultură în regiunile calde (datorită 

pagubelor mari produse în special la puiet), Schyzocotyle acheilognathi, este o specie invazivă, cu 

o mare capacitate de dispersie naturală și care colonizează cu ușurință noi rețele hidrografice, 

datorită specificității de gazdă, foarte redusă. Ca adult, S. acheilognathi poate parazita numeroase 
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specii de pești (aprox. 100, după unii autori), în special ciprinide, iar în stadiu larvar parazitează 

copepode (genurile Cyclops, Mesocyclops, Acanthocyclops) (Denis et. al., 1983, Woo, 2006, Innal 

et. al. 2016). În Europa, și alte părți ale lumii, cestodul a fost introdus accidental, împreună cu 

ciprinidele asiatice infestate, importate pentru acvacultură din Asia de Est. În 1962, Rădulescu și 

Georgescu, semnalează prezența lui S. acheilognathi, la Stațiunea Piscicolă Nucet (Dâmbovița), 

într-un lot de 22.555 de alevini de Ctenopharyngodon idella, aduși în România pentru acvacultură. 

Alevinii proveneau din râul Yangtze (lăngă localitatea Hankou – astăzi Wuhan), din R.P. Chineză.  

Deasemenea, este posibil, ca la introducerea în teritorii noi a speciei S. acheilognathi, să fi 

contribuit și transportul de copepode infestate, aflate în mod accidental în apa din bazinele de 

transport ale peștilor destinați comercializării. 

Harta distribuției în România a speciei Schyzocotyle acheilognathi se regăsește în cadrul 

Anexei, Figura 10. 

PLATYHELMINTHES - TREPAXONEMATA 

Girardia tigrina 

Girardia tigrina (Girard, 1850) – specie originară din Americi, a devenit specie invazivă în 

Europa și Japonia. În 1925 a fost semnalată din Franța iar de atunci a fost semnalată din alte țări, 

precum: Germania, Italia, Olanda, România, Marea Britanie.   

Harta distribuției în România a speciei Girardia tigrina se regăsește în cadrul Anexei, 

Figura 11. 

ANNELIDA - POLYCHAETA 

Hypania invalida 

Hypania invalida (Grube, 1860) – este una dintre puținele specii de polichete care sunt 

dulcicole (Glasby and Timm, 2008). Din aria sa nativă de distribuție, Regiunea Ponto-Caspică, a 

început să se răspândească în apele dulci din Europa în anii 1950-1960 (Woźniczka et al., 2011; 

Zorić et al., 2011; Vanden Bossche et al., 2001). Pare că invazia în Nordul Europei a urmat un 

coridor sudic (Bij de Vaate et al., 2002). Mai întâi a invadat Fluviul Dunărea, apoi a urcat pe canalul 

Main-Dunăre în Rhine și prin canalul Mittelland a ajuns în Elba (Tittizer et al., 2000).  

Harta distribuției în România a speciei Hypania invalida se regăsește în cadrul Anexei, 

Figura  12. 

ANNELIDA  - OLIGOCHAETA 

Branchiura sowerbyi 

Branchiura sowerbyi Beddard, 1892 – specie originară din regiunea Sino-Indiană, larg 

răspândită datorită activităților umane (Nehring, 2002; Timm, 1979; Tobias, 1972). Fauna 
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Europaea semnalează această specie din 22 de țări (Giani, 2004): Ungaria (Specziár and Bíró, 

1998), România (Rîşnoveanu and Vãdineanu, 2003), Croația (Giani, 2004), Serbia (Paunovic et 

al., 2005), Bulgaria (Uzunov, 1976), Italia (Gherardi et al., 2008), Franța (Giani, 2004) și Spania 

(García-Berthou et al., 2007), unde este răspândită în ape calde, puțin adânci și stagnante. Nu a fost 

semnalată din părțile sudice ale Peninsulei Balcanice: Albania, Muntenegru, Macedonia și Grecia. 

A fost introdusă la nivel global cu importuri pentru acvaristică.  

Harta distribuției în România a speciei Branchiura sowerbyi se regăsește în cadrul Anexei, 

Figura 13. 

MOLLUSCA – GASTROPODA 

Ferrissia californica 

Ferrissia californica (Rowell, 1863) este o specie de origine nord-americană care a fost 

introdusă în Europa cel mai probabil odată cu specii de plante exotice pentru acvaristică, pentru ca 

apoi să fie eliberată neintenționat prin deversarea apei și sedimentelor din acvarii. După aceasta, se 

consideră că răspândirea speciei s-a realizat independent, fiind favorizată de vectori aviari și 

activități umane (precum construirea de canale, activități nautice etc.) (Marrone et al., 2011). Prima 

semnalare a speciei în România, sub denumirea de Ferrissia wautieri, datează din 1946, când a 

fost colectată din Balta Freidorf, Timișoara (Grossu, 1987). Invazia în Europa și Asia a fost trecută 

cu vederea pentru o perioadă semnificativă de timp, ceea ce a condus la încadrarea gastropodului 

drept specie criptică. Studii moleculare au clarificat recent situația, demonstrând că toate 

populațiile speciei F. californica din Europa sunt de origine nord-americană (Vecchioni et al., 

2017).  

Harta distribuției în România a speciei Ferrissia californica se regăsește în cadrul Anexei,  

Figura 14. 

Physella acuta  

Deși Physella acuta (Draparnaud, 1805) este considerată printre primele specii de origine 

nord-americană invazivă în Europa, calea de introducere a acesteia în Europa nu este bine 

cunoscută, fiind încă dezbătută de specialiști. Principala cale de introducere a speciei P. acuta este 

considerată a fi comerţul cu specii de plante pentru acvaristică și importul de plante exotice 

destinate grădinilor botanice (Vinarski, 2017). Prima menționare în Europa datează din 1805, în 

bazinul râului Garrone, Franța (Draparnaud, 1805), specia ajungând ca până în anii 1910 să fie 

prezentă în aproape toate țările din nordul și estul Europei, în iazuri și lacuri artificiale (Vinarski, 

2017). Ulterior, răspândirea speciei în habitate naturale a fost facilitată de transportul în sistemul 

digestiv al unor specii de păsări, dar și prin construirea de canale (Vinarski, 2017). În România, P. 

acuta a fost menționată pentru prima oară din Balta Comana, jud. Giurgiu, Grossu menționând că 

specimenele colectate de Licherdopol ar fi greșit identificate drept Physa fontinalis (Grossu, 1955). 

Harta distribuției în România a speciei Physella acuta se regăsește în cadrul Anexei,  Figura  

15. 
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Helisoma anceps  

Helisoma anceps (Menke, 1830) este o specie de planorbid originară din America de Nord. 

Calea de intrare a speciei în Europa nu apare până acum menționată clar în literatura de specialitate. 

Cel mai probabil, specia a fost introdusă prin comerțul/schimburile pentru acvaristică. Prima 

menționare în Europa datează din 1981, în Italia (Clarke, 1981). La noi în țară a fost colectată doar 

în 1999 din Băile Felix (Oradea, în apropierea pârâului Pețea), ulterior specia nemaifiind găsită în 

zonă. Se consideră că ar putea reapărea sporadic datorită eliberărilor accidentale (Glöer & Sîrbu, 

2005). 

Harta distribuției în România a speciei Helisoma anceps se regăsește în cadrul Anexei,   

Figura 16. 

Pseudosuccinea columella  

Specia Pseudosuccinea columella (Say, 1817), nativă în America de Nord, a fost 

introdusă în Europa prin transportul cu plante exotice pentru acvaristică. Prezența ei a fost 

limitată la grădini botanice până în 2004, când indivizi din această specie au fost colectați pentru 

prima oară dintr-un habitat natural, malul râului Lot din Franța (Pointier, 2007). La noi în țară, 

specia a fost menționată pentru prima oară în Lacul Pețea (lângă Oradea) în 1999, unde se crede 

că a fost eliberată accidental de pasionații de acvaristică (Glöer & Sîrbu, 2005) – Anexă, Figura 

17. 

Potamopyrgus antipodarum  

Gastropod de origine neo-zeelandeză, Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) a reușit să 

colonizeze cu succes întregi ecosisteme lotice și lentice, dulcicole și salmastre, de pe patru 

continente (Alonso & Castro-Díez, 2012). Prima menționare a speciei în Europa (în același timp, 

prima menționare în afara ariei sale native) datează din 1859, în Anglia (Ponder, 1988). Specia a 

fost introdusă odată cu stocurile de pești pentru acvacultură, fiind transportată neintenționat în 

sistemul digestiv al unor specii de pești. De asemenea, specia mai este transportată în apa de balast, 

iar răspândirea sa este facilitată de întreținerea necorespunzătoare a ambarcațiunilor și uneltelor de 

pescuit (Alonso & Castro-Díez, 2008). În România, specia a fost menționată pentru prima oară în 

1951, când au fost colectate câteva sute de indivizi din Lacul Razelm (Grossu, 1951) (Anexă, 

Figura 18). 

MOLLUSCA: BIVALVIA 

Dreissena polymorpha  

Aria de răspândire a speciei Dreissena polymorpha a fost în Holocenul timpuriu limitată la 

Marea Neagră, Marea Azov, Marea Caspică şi Lacul Aral precum şi în sectoarele inferioare ale 

râurilor care se varsă în aceste mări. Dreissena polymorpha este considerată ca fiind o specie 

extrem de variabilă, atât sub aspect morfologic, cât şi în ceea ce priveşte cerinţele de habitat 

(Karpevich, 1955).  Are aria nativă de răspândire alcătuită din apele dulci şi salmastre din 
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bazinul Mării Negre până la Marea Baltică (Mordukhai-Boltovskoi, 1964). După ce au fost 

construite canale a avut loc o creştere a schimburilor comerciale între aceste regiuni şi în 1824 

Dreissena polymorpha a fost semnalată din Londra. În prima jumătate a secolului al XIX-lea a avut 

loc un trafic comercial naval intens între diferite porturi ale Europei şi în câteva decenii  Dreissena 

polymorpha s-a răspândit în tot mai multe ţări din vestul Europei incluzând aici: Olanda (1826), 

Germania (1830), Belgia (1833), Franţa (1838), Danemarca (1840). Invazia produsă de Dreissena 

polymorpha în Europa a fost extrem de rapidă ajungând la Londra în mai puţin de 20 de ani.  

În 1986, D. polymorpha a fost semnalată din America de Nord, regiunea Marilor Lacuri. 

Odată introdusă aici, s-a răspândit rapid în întreaga regiune a Marilor Lacuri, precum şi în regiunile 

învecinate conectate la Marile Lacuri prin intermediul sistemelor de canale şi a cursurilor de apă, 

invadând în felul acesta cea mai mare parte a apelor continentale din Canada şi S.U.A. Cu toate că 

aria de răspândire pentru D. polymorpha cuprindea aproape întreaga Europă, inclusiv Anglia unde 

a fost semnalată încă din 1800, în Irlanda a fost semnalată abia în 1997 (Minchin, 2000), iar în 

Spania în 2001 (Bij de Vaate et al., 2002). 

Dreissena polymopha este o bivalvă sesilă capabilă să colonizeze ape dulci în care nişa 

ecologică a filtratorilor sesili este încă liberă. Ocupând această nişă, Dreissena formează colonii 

dense în toate zonele accesibile şi pe mai multe categorii de substrat în apele invadate. Datorită 

acestui regim de viaţă “ataşat” poate fi transportată cu uşurinţă cu ajutorul navigaţiei între diferite 

bazine acvatice.  

În România, Dreissena polymorpha are un statut de specie invazivă. În ţara noastră specia 

s-a retras în perioada ultimei glaciaţiuni în lagunele de la Marea Neagră. Ulterior şi-a recuperat 

teritoriile pierdute, iar în prezent se observă o extindere a arealului speciei. Grossu în 1962, aprecia 

că specia nu este întâlnită în toate bazinele acvatice. Caracterul colonizator al acestei specii a fost 

apoi recunoscut, fiind semnalată invadarea Lacului Snagov şi a Lacului Buftea de lângă Bucureşti 

(Anexă, Figura 19). 

Dreissena rostriformis bugensis 

Dreissena rostriformis bugensis are o arie de răspândire nativă mult mai redusă decât 

Dreissena polymorpha, limitată la bazinele acvatice ale râurilor Bug şi Nistru, afluenţi ai Mării 

Negre. Cu toate acestea Dreissena bugensis a colonizat America de Nord, în acelaşi timp cu 

Dreissena polymorpha, prin 1980 (Mills et al., 1996), dar colonizarea Europei nu a avut loc după 

modelul primei specii.  După 1940, specia s-a răspândit pe Nistru, colonizând întreg bazinul 

Nistrului. După 1980, a pătruns în Don, apoi a ajuns pe Volga şi la ţărmul Mării Caspice (Orlova  

et al., 2005). În 2002, a pătruns în bazinul Uchinskoe care asigură apa potabilă a Moscovei şi în 

râul care străbate oraşul (Lvova, 2004).  

Specia Dreissena bugensis a fost descrisă de Andrusov, la sfârşitul secolului al XIX-lea 

dintr-o regiune restrânsă a râului Bug. Ulterior specia a fost semnalată din regiunea de vărsare a 

râului Bug (Zhulidov et al., 2004). Aria de răspândire a speciei Dreissena bugensis a rămas 
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constantă şi anume bazinele râurilor Bug şi Nipru până în 1940, când datorită construirii unui 

sistem de canale specia a putut avea acces la bazinul Mării Negre (Zhulidov et al., 2005). 

După 1990 a fost găsită în bazinul mijlociu al fluviului Volga. În prezent a fost semnalată 

şi din râul Nipru, precum şi din apele cu salinitate scăzută ale Mării Caspice (Zhulidov et al., 2004). 

Până în 2006, specia nu a fost semnalată din vestul Europei, dar a reuşit să pătrundă pe fluviul 

Dunărea şi a colonizat America de Nord.  

În România, specia Dreissena bugensis este semnalată pentru prima dată din Dunăre, de la 

Cernavodă, în 2004 (Micu  şi Telembici, 2004). Semnalarea din 2005 (Popa şi Popa, 2006) a speciei 

reprezenta, la momentul respectiv, cel mai vestic punct de colectare din Europa pentru D. bugensis. 

Din momentul stabilirii pe fluviul Dunărea, practic întreaga parte vestică a Europei îi este accesibilă 

datorită navigaţiei pe canalul Dunăre-Main-Rin, care a înlăturat barierele naturale existente în calea 

răspândirii acestei specii. Harta distribuției speciei se regăsește în cadrul Anexei, Figura 20. 

Corbicula fluminea 

La începutul secolului XX, Corbicula fluminea a fost introdusă în America de Nord şi a 

reuşit să colonizeze şi continentul European. În America de Nord, unde a dezvoltat populaţii 

importante, această specie produce efecte negative pe care le putem asemăna cu cele produse de D. 

polymorpha. Când populaţiile de Corbicula fluminea se dezvoltă expansiv pot avea loc obturări ale 

conductelor de aducţiune a apei în localităţi, probleme în sistemele de aducţiune ale centralelor 

hidroelectrice, blocări prin formare de dopuri pe conductele de apă ale sistemelor industriale sau 

de irigaţii. 

Prima semnalare a speciei Corbicula fluminea în America de Nord este făcută de către Buch 

din 1938, potrivit lui (Araujo et al., 1993). Counts (1991) semnalează specia Corbicula fluminea 

ca fiind prezentă încă din 1924 şi 1937 în Nanaimo, Vancuver Island, British Columbia, Canada, 

Washington (Counts, 1981; Counts, 1985; Counts, 1991; Araujo et al, 1993). De la aceste 

semnalări, specia s-a răspândit rapid, colonizând aproape toate ecosistemele acvatice lotice şi 

lentice, devenind o specie invadatoare care a creat probleme atât de ordin economic cât şi ecologic. 

După 1980, Corbicula fluminea a fost introdusă în America de Sud şi în Europa. Din Franţa şi 

Portugalia este citată de Mouthon în 1981. De pe teritoriul Portugaliei a fost semnalată de Nagel în 

1989 din râul Duero (Araujo et al., 1993). În Europa, specia C. fluminea s-a răspândit de la Vest 

spre Est, iar în Dunăre a pătruns după deschiderea canalului Rin-Main-Dunăre, acest canal oferind 

posibilitatea de amestecare a faunelor existente în bazinul Rinului şi al Dunării (Muller et al., 2002). 

Primele exemplare vii colectate din sectorul românesc al Dunării au fost juvenili (3-4 mm) 

colectaţi din zona Porţilor de Fier de la Berzeasca, de către Skolka şi Gomoiu în iarna anului 1997 

(Skolka şi Gomoiu, 2001). Ulterior, în 1999 au fost colectate exemplare vii de pe Dunăre de la 

Vadu Oii (Bij de Vaate şi Hulea, 2000). 
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Corbicula fluminea s-a răspândit rapid în Dunăre. În 2002, Bănărescu şi Sârbu (2002) 

semnalează specia din Dunăre, din sectorul acesteia aferent Banatului, încadrând-o la categoria 

speciilor ubiquitare, euribionte, care populează orice gen de apă, dar cu precădere apele eutrofizate 

(Bănărescu şi Sîrbu, 2002). Potrivit literaturii de specialitate, nu au fost înregistrate până în prezent 

semnalări ale acestei specii din afluenţii principali ai Dunării pe teritoriul României, dar este foarte 

probabil ca în următorii ani Corbicula fluminea să fie semnalată şi în aceste noi habitate.  

În 2005, specia este semnalată de la gura de vărsare a Jiului în Dunăre, apoi în aval, din 4 

staţii cuprinse între km. 480-510 (Popa, 2005). Colectări ulterioare ale autorilor (2004 din Dunăre 

Galați,  2005 din Dunăre km. 929 - date nepublicate) confirmă existenţa unor populaţii stabile ale 

acestei specii, cel puţin în sectorul românesc al Dunării (Sîrbu, 2004). 

Harta distribuției în România a speciei Corbicula fluminea se regăsește în cadrul Anexei, 

Figura 21. 

Corbicula fluminalis  

Specie de origine asiatică, pentru care principala cale de invazie este reprezentată de 

construcția de canale și transporturile acvatice. A fost semnalată din Dunăre, din 2001 din sectorul 

Stara Palanka/ Ram, cu abundențe mult scăzute față de cealaltă specie a genului. Modelul de invazie 

a fost tot de la Vest spre Est, în Dunăre a pătruns după deschiderea canalului Rin-Main-Dunăre, 

acest canal oferind calea de acces în bazinul Rinului şi al Dunării (Muller et al., 2002). 

Harta distribuției în România a speciei Corbicula fluminalis se regăsește în cadrul Anexei, 

Figura 21. 

Sinanodonta woodiana 

Pentru Europa, prima semnalare a speciei Sinanodonta woodiana aparţine lui Petró în 1984, 

care a identificat specia în Ungaria, pe materialul colectat în 1980 din heleşteul Castelului de la 

Gyula (heleşteu golit şi curăţat ulterior) (Petró, 1984).  

Se presupune că scoica a fost introdusă în Ungaria, prin 1963-1965, în crescătoriile de peşti 

de la Szarvas, probabil odată cu hrana exotică şi furajele importate din Bazinul Amurului şi mai 

târziu, cu un transport de peşti din Krasnodar (Rusia) (Petró, 1984; Kiss, 1990). În august 1992 

existau semnalate în Ungaria 17 populaţii de S. woodiana, în râul Tisa, pe Körös/Criş şi în Dunăre. 

Dintre acestea, cea mai mare, care a început să fie studiată încă din 1985, se află în bazinele 

piscicole de la Szarvas (Kiss şi Petró, 1992). 

În 1982, S. woodiana a pătruns în pescăriile din Franţa, la l'Etang des Gravières à Fonvieille, 

în apropiere de Arles, unde fusese importat peşte din Ungaria (Girardi şi Ledoux, 1989), iar în 1998 

a fost semnalată şi în Italia (Manganelli et al., 1998). Watters în 1997 face o sinteză şi o revizuire 

a răspândirii speciei S. woodiana (Watters, 1997). 
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În România, S. woodiana a fost introdusă în mod accidental, odată cu speciile fitofage de 

crap chinezesc Ctenopharingodon idella (Valenciennes), Hypophtalmichthys molitrix 

(Valenciennes) şi Aristichthys nobilis (Richardson). Astfel, la Staţiunea Piscicolă Experimentală 

de la Nucet, au fost importaţi în 1959 din URSS, prin Moscova, 54.000 puieţi de Ctenopharingodon 

idella, în vârstă de un an, iar în 1960, din China, din bazinul Yangtze, 22.555 alevini. Un transport 

asemănător a avut loc şi în 1962, la Nucet şi Cefa-Oradea (Sarkany-Kiss, 1986). Modul de 

pătrundere al acestei bivalve este în prezent elucidat. Ea a fost adusă în stadiu larvar, ca glochidie, 

odată cu transportul peştilor fitofagi. Acest lucru este posibil, deoarece glochidiile, paraziţi externi 

pe branhiile peştilor nu sunt afectate în mod semnificativ de soluţia salină 0,5%, folosită pentru 

transportul peştilor. Metamorfoza în cazul acestei scoici durează câteva săptămâni, timp suficient 

unui transport de peşti să ajungă la destinaţie. În urma cercetărilor efectuate, concluzia a fost că 

glochidiile de S. woodiana nu au preferinţă pentru o anumită gazdă şi cel puţin în mod teoretic, 

orice specie de peşte poate fi purtătoare de larve (Dudgeon şi Morton, 1983; Dudgeon şi Morton, 

1984).  

Probabil că în Europa, primele cochilii de Sinanodonta woodiana au fost colectate de B. 

Kiss (de la Universitatea Babeş-Bolyai) în vara lui 1979, din bazinele piscicole de la Cefa-Oradea 

(Bihor). Comparând cele trei cochilii, cu un material colectat de Petró în 1980 de la Gyula, în 

Ungaria, Sárkány-Kiss identifică specia şi o publică în 1986, ca primă semnalare pentru România. 

Autorul presupune că scoica a fost introdusă în heleşteele de la Cefa, cu un transport de alevini de 

Hypophtalmichthys molitrix (Valenciennes), direct din China (Sarkany-Kiss, 1986). 

S. woodiana a avut un asemenea succes evolutiv datorită faptului că, faţă de unionidele 

autohtone, are o rată de creştere mult mai mare şi este mult mai rezistentă la poluare şi la hipoxie. 

Poate dezvolta 2-3 generaţii larvare pe an, glochidiile fiind eliberate din mai până în iulie. Acest 

fapt o face mult mai competitivă în raport cu unionidele locale, Anodonta anatina, Anodonta 

cygnaea şi Pseudanodonta complanata, care au o singură generaţie pe an (Kiss, 1990). Aceasta 

este principala cauză care a făcut ca specia să colonizeze Europa în mai puţin de 20 de ani. 

Din 1979, când a fost găsit primul exemplar de S. woodiana la Cefa (Bihor) şi până în 1985-

86, scoica a invadat sectorul inferior al bazinului râului Criş/Körös, atât în teritoriul românesc cât 

şi în cel maghiar, pătrunzând în acelaşi timp şi în râul Tisa. În România specia a fost semnalată, 

din partea de vest a ţării din Crişul Alb în aval de Ineu, din Crişul Repede, în aval de Fughiu şi în 

Crişul Negru, în aval de Tinca (Sárkány-Kiss, Sîrbu, Hulea, 2000).  

În 1996 specia a fost găsită în Balta Mare a Brăilei, în apropierea oraşului Brăila şi în acelaşi 

an, în Delta Dunării, M. Skolka colectează câteva cochilii (Skolka şi Gomoiu, 2001). În 1998, 

Orieta Hulea găseşte exemplare vii ale acestei specii în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, în 

câteva canale şi bălţi: Babina, Cardon, Nebunu, Alb, Meşter şi Purcelu. În 1999, I. Sîrbu găseşte 

un singur exemplar mort, pe Meleaua Sahalin, la sud de punctul în care braţul Sfântu Gheorghe se 

varsă în Marea Neagră. În urma cercetărilor efectuate în Banatul Românesc, în 2000, Ioan Sîrbu şi 

Monica Sîrbu semnalează prezenţa în număr mare a speciei S. woodiana, în canalul Bega, în aval 
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de Chizătău, şi în râul Timiş, în dreptul localităţii Hitiaş. Specia fusese deja semnalată în bazinul 

râului Bega, din apropierea oraşului Timişoara, de Dan Stănescu (in verbis) (Sarkany-Kiss et al., 

2000). În 2007, specia este semnalată din estul României, bazinul Siretului şi din Dunăre de la 

Galaţi (Popa et al., 2007).  

Harta distribuției în România a speciei Sinanodonta woodiana se regăsește în cadrul 

Anexei, Figura 23. 

ARTHROPODA - DECAPODA 

Orconectes limosus 

Orconectes limosus a colonizat apele din România urmând calea naturală de expansiune 

de-a lungul fluviului Dunărea, în direcția aval. Rata estimată a colonizării este de 15km/an. De la 

prima semnalare, specia a fost observată aproape exclusiv de-a lungul cursului principal al Dunării 

fără a coloniza în amonte pe afluenții mici ai acesteia. Invazia pe afluenții mari ai Dunării a fost 

observată, fiind confirmat pe Nera (la Socol), Caraș (zona de vărsare din Serbia), Bega (Timișoara), 

Crișul Repede (la Oradea) - Anexă, Figura 24.  

Cea mai importantă cale de pătrundere și expansiune a speciei O. limosus o reprezintă 

cursurile principale ale râurilor din vestul țării: Nera, Caraș, Timiș, Bega, Mureș, Crișul Alb, Negru 

și Crișul Repede (via Tisa). Tot pe acest traseu poate fi posibilă și pătrunderea celor două specii cu 

risc major de invazie a teritoriului României: P. clarkii și P. leniusculus. De menționat că cele din 

urmă au fost semnalate pe teritoriul Ungariei. De asemenea, din sectorul deja colonizat al Dunării, 

este posibilă expansiunea speciei O. limosus spre afluenții mari, în sectorul dintre Jiu și Vedea. 

Procambarus fallax f. virginalis 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis a fost introdus ca urmare a eliberării din 

captivitate, prima localitate (și singura) confirmată cu populații stabile și cu reproducere naturală 

au fost semnalate la Băile 1 Mai, Oradea, în bazine de promenadă din Parcul cu Nuferi. Este foarte 

posibil ca aceeași manieră de eliberare și instalare a populațiilor să se fi petrecut și în alte orașe. 

 România are, la ora actuală, două specii de crustacee decapode (raci) dulcicole confirmate 

ca având populații stabilite în mediul natural: racul dungat Orconectes limosus și racul marmorat 

Procambarus virginalis. Distribuția speciei F. limosus acoperă cursul principal al Dunării, de la 

Baziaș până la Dr. Tr. Severin. Pe afluenți de ordinul I, specia a fost confirmată în zona de vărsare 

a râului Nera, la Socol, gurile de vărsare a pâraielor din Clisura Dunării (Berzasca, Sirinea), Bega, 

la Timișoara, Crișul repede, la Oradea. Nu a fost semnalată prezența speciei în râul Mureș. P. 

virginalis are în România o singură populație cu reproducere naturală, la Băile 1 Mai, Oradea. Nu 

a mai fost semnalată în altă locație - Anexă, Figura 25. 

De interes ar putea fi orice corp de apă permanentă din orașele mari, care au dezvoltate 

rețelele de tip pet-shop, prin eliberarea din captivitate a exemplarelor de raci. 
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Procambarus clarkii, Pacifastacus leniusculus & Orconectes virilis 

Principala cale prin care speciile cu risc iminent de invazie (P. clarkii, P. leniusculus sau 

O. virilis) este dispersia naturală în aval prin intermediul cursului principal al Dunării, similar 

colonizarii speciei O. limosus. Totusi, viteza de dispersie diferă ca urmare a numărului de indivizi 

care constituie populațiile sursă, precum și preferințele ecologice ale speciilor în cauză. Ca urmare, 

cel mai mare risc de invazie îl prezintă specia P. clarkii, având caracteristici ecologice 

asemănătoare cu O. limosus precum și populații foarte abundente în centrul Ungariei. Potențialul 

de invaziei al speciei P. leniusculus este mai scăzut deoarece specia preferă ape curate (râuri, 

pâraie) făcând astfel dispersia prin intermediul cursului principal al Dunării mai puțin eficientă. In 

ceea ce privește specia O. virilis, potențialul de expansiune este scăzut ca urmare a populațiilor cu 

număr mic de indivizi aflate în amonte pe fluviul Dunărea. O cale secundară, dar deloc neglijabilă, 

ar putea fi dispersia mediată, prin intermediul navelor de transport (apa de balast) dar și urmare a 

eliberărilor intenționate din rândul amatorilor de animale de companie. Monitorizarea cursului 

Dunării la intrarea în țară, precum și a principalilor afluenți din vest pot duce la detectarea precoce 

a acestor specii.  

Eriocheir sinensis 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 - crabul chinezesc este o specie de talie mare 

nativă în estuarele și apele de coastă din estul Asiei (Marea Chinei de Sud și Marea Galbenă) 

(Skolka & Gomoiu, 2004; Petrescu et al., 2010). Specia a ajuns pe coastele europene în 1912, în 

Germania, transportată în apa de balast a navelor. De aici s-a răspândit cu rapiditate în Europa, 

astfel că prezența speciei în Marea Neagră a fost preconizată încă de la jumătatea secolului XX 

(Skolka & Gomoiu, 2004). Prima menționare în România a fost făcută de Vasiliu în 1934, dar a 

fost ulterior invalidată de Băcescu în 1967 (Vasiliu, 1934; Băcescu, 1967). În 1997, primul 

exemplar de crab chinezesc a fost capturat pe teritoriul României în Golful Musura, Sulina, iar 

menționări ulterioare au confirmat prezența speciei pe cursul inferior al Dunării și în Delta Dunării 

(Oțel, 2004; Paunovic, 2004; Skolka & Gomoiu, 2004) - Anexă, Figura 26. 

 Până în prezent, în România, specia nu a fost semnalată în afluenți ai Dunării. În perioada 

2004-2017 specia a fost observată în apele teritoriale bulgărești, zona Vidin și Turtucaia (Trichkova 

et al., 2017) și sârbești, în zona Porților de Fier (Paunovic et al., 2004; Skraba et al., 2013). Este 

posibilă expansiunea prin migrarea activă a indivizilor din aceste regiuni învecinate României. 

Specia nu a fost observată în curs de reproducere (nu au fost identificate femele cu pontă sau 

juvenili). 

 Dintre căile posibile de pătrundere ale speciei în apele teritoriale românești menționăm 

următoarele: transportul prin apa de balast a navelor comerciale în special în zona Deltei Dunării 

intens tranzitată, migrarea activă în amonte/aval a adulților și juvenililor ce poate avea loc în zona 

Porțile de Fier și ulterior a râurilor tributare Dunării.  
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ARTHROPODA - INSECTA 

Aedes albopictus 

Pentru specia Aedes albopictus, perioada de activitate începe primăvara când înfloresc 

păpădiile, în aprilie-mai și se termină în septembrie-octombrie. Ouăle de A. albopictus intră în 

diapauză pe timpul iernii și eclozează pe la mijlocul lunii martie. Specia hibernează în stadiul de 

adult în interiorul clădirilor (grajduri, ferme, pivnițe etc.). Din punct de vedere al activităților 

umane, larvele de țânțari pot fi transportate cu ușurință prin intermediul cauciucurilor uzate, al 

ghivecelor de plante etc., prin diferite mijloace de transport (terestru, naval și chiar aerian), butoaie 

cu apă, piscine părăsite. Puncte fierbinți pentru intrarea și răspândirea speciei Aedes albopictus o 

constituie locații în care se aduc și se depozitează mărfuri de import, de ex., porturi, vămi, 

aeroporturi etc. Alte puncte fierbinți sunt: sere cu plante de import, depozite de mașini și cauciucuri 

uzate etc. 

Specia Aedes albopictus a colonizat în special zone urbane din România, în principal, prin 

transportul și comerțul cu cauciucuri uzate pe marile artere rutiere ale României: autostrăzi, 

drumuri europene etc. Acestea pot fi considerate adevărate rute de introducere și colonizare 

(Fălcuță et al., 2020): DN1, A1, E81 etc. (Anexă, Figura 27). 

 

Prelucrând datele extrase din literatura, semnalari ale speciilor invazive din Lista de specii 

a fost constituită harta cu distribuția semnalărilor speciilor de nevertebrate dulcicole invazive din 

România, prezentată în  

Figura 1. Din cele 41 de județe de pe teritoriul României, în 13 județe nu există semnalate 

specii invazive.  

La nivel național, zone identificate drept Puncte Fierbinți (HotSpot) sunt prezentate în 

Figura 2. Coridorul Dunării este principalul rezervor de puncte fierbinți la nivel național, dupa cum 

a rezultat din analiza datelor din literatură. De-a lungul Dunării sunt localizate majoritatea din cele 

351 de pătrate de 5 x 5 km identificare drept HotSpot cu nivel de confidență de 99%. Aceste 

HotSpot-uri localizate de-a lungul Dunării pot fi explicate lesne prin faptul că fluviul este o 

importantă cale de pătrundere a speciilor acvatice invazive datorită intenselor activități transport si 

comerciale care se desfășoară pe Dunăre. Zona porturilor reprezintă o zonă prielnică pentru ca noi 

specii invazive să se stabilească.  

 De asemenea, un alt HotSpot identificat este reprezentat de zona Oradea, zona apelor calde 

și a izvoarelor termale, unde specii care nu pot supraviețui in mod normal, se aclimatizează treptat. 

 Delta Dunării, rezervație a Biosferei, reperezintă un alt HotSpot care trebuie investigat și 

care este colonizat frecvent de specii acvatice străine.    
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Figura 1 Distribuția semnalărilor speciilor de nevertebrate dulcicole alogene invazive în România 

 
Figura 2 Analiza HotSpot a căilor de introducere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene invazive în 

România 
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ANEXĂ Hărți distribuție specii nevertebrate dulcicole alogene invazive 

 

Figura 3 Distribuția speciei Pectinatella magnifica (Leidy, 1851) 

 

Figura 4 Distribuția speciei Urnatella gracilis Leidy, 1851 
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Figura 5 Distribuția speciei Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 

 

Figura 6 Distribuția speciei Dactylogyrus lamellatus Akhmerow, 1952 
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Figura 7 Distribuția speciei Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891) 

 

Figura 8 Distribuția speciei Onchocleidus similis Mueller, 1936 
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Figura 9 Distribuția speciei Onchocleidus dispar Mueller, 1936 

 

Figura 10 Distribuția speciei Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934) 
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Figura 11 Distribuția speciei Girardia tigrina (Girard, 1850) 

 

Figura  12 Distribuția speciei Hypania invalida (Grube, 1860) 
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Figura 13 Distribuția speciei Branchiura sowerbyi Beddard, 1892 

 

Figura 14 Distribuția speciei Ferrissia californica (Rowell, 1863) 
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Figura  15 Distribuția speciei Physella acuta (Draparnaud, 1805) 

 

Figura 16 Distribuția speciei Helisoma anceps (Menke, 1830) 
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Figura 17 Distribuția speciei Pseudosuccinea columella (Say, 1817) 

 

Figura 18 Distribuția speciei Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) 
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Figura 19 Distribuția speciei Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) 

 

Figura 20 Distribuția speciei Dreissena rostriformis bugensis Andrusov, 1897 
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Figura 21 Distribuția speciei Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) 

 

Figura 22 Distribuția speciei Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774) 
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Figura 23 Distribuția speciei Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) 

 

Figura 24 Distribuția speciei Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) 
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Figura 25 Distribuția speciei Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis 

 

Figura 26 Distribuția speciei Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 
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Figura 27 Distribuția speciei Aedes albopictus Skuse, 1894 

 


