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Introducere 

Invaziile biologice au loc atunci când indivizi aparţinând unor specii biologice sunt 

introduse deliberat sau accidental și se stabilesc în medii pe care nu le-au ocupat anterior. 

Lăsânde la o parte disputa semantică legată de ce anume reprezintă o "specie străină" şi ce 

este o „specie invazivă” putem conveni că, în general, vorbim despre specii care se pot 

stabili, răspândi și modifica ecologic comunitatea invadată. Speciile incriminate pot fi din 

orice grup taxonomic, însă numitorul lor comun este acela că produc daune ecologice, 

economice, distrugerea şi/sau modificarea habitatelor (ca să enumerăm doar câteva din 

categoriile majore de impact pe care speciile respective le pot produce). Un alt aspect, 

întotdeauna conştientizat, dar lăsat adesea pe un plan secundar din cauza dificultăţilor de 

evaluare corectă a consecinţelor (mai ales economice) este cel legat de uniformizarea biotei la 

nivel global. 

  Conform Uniunii Europene (UE), speciile străine invazive (IAS) sunt acele specii de 

animale și plante care sunt introduse accidental sau deliberat într-un mediu natural în care nu 

se găsesc în mod normal, cu consecințe negative grave pentru noul lor mediu. Ele reprezintă 

o amenințare majoră pentru plantele și animalele native din Europa, provocând daune 

economiei europene în valoare de miliarde de euro în fiecare an. Din cauză că speciile străine 

invazive nu respectă granițele, acțiunile coordonate la nivel european sunt considerate a fi 

mai eficiente decât acțiunile individuale la nivelul statelor membre (EU Regulation 

1143/2014 on Invasive Alien Species). 

 

Metodologie 

Specii 

În cadrul acestei subactivități s-a avut în vedere documentarea impactului pentru un 

total de 60 de specii-ţintă alogene selectate de către Autoritatea Contractantă: 20 de specii de 

plante, 12 specii de vertebrate şi 28 de specii de nevertebrate, din care 11 specii acvatice 

dulcicole, 6 specii acvatice marine şi 11 specii terestre (Tabelul 1).
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Tabelul 1: Speciile alogene pentru care a fost documentat impactul asupra biodiversității native, și provinciile istorice ale României unde aceste 

specii au fost semnalate: Ba - Banat, Bu - Bucovina, Cr - Crișana; Do - Dobrogea; Ol - Oltenia, Ma - Maramureș, Mo - Moldova, Mu - 

Muntenia, Tr - Transilvania. Speciile alogene invazive de îngrijorare pentru UE sunt marcate cu *. 

Grup 

taxonomic 
Denumire științifică Încrengătură Clasă Ordin Habitat  

Răspândire în 

România 

Impact 

documentat 

în România 

Nevertebrate Callinectes sapidus Arthropoda Malacostraca Decapoda marin Marea Neagră Nu 

Nevertebrate Crassostrea virginica Mollusca Bivalvia Ostreoida marin Nu este cazul Nu 

Nevertebrate Eurypanopeus depressus Arthropoda Malacostraca Decapoda marin Marea Neagră Nu 

Nevertebrate Magallana gigas Mollusca Bivalvia Ostreoida marin Marea Neagră Nu 

Nevertebrate Mya arenaria Mollusca Bivalvia Myoida marin Marea Neagră Da 

Nevertebrate Palaemon macrodactylus Arthropoda Malacostraca Decapoda marin Marea Neagră Nu 

Nevertebrate Aedes albopictus Arthropoda Insecta Diptera 
stadiu adult terestru; 

stadiu larvar dulcicol 

Mu, Do, Ba, 

Cr, Tr 
Nu 

Nevertebrate Corbicula fluminalis Mollusca Bivalvia Venerida dulcicol Ba Nu 

Nevertebrate Corbicula fluminea Mollusca Bivalvia Venerida dulcicol Ba, Cr, Mu, Do Nu 

Nevertebrate Dreissena polymorpha Mollusca Bivalvia Myida dulcicol 
Ba, Ol, Mu, 
Mo 

Da 

Nevertebrate Dreissena rostriformis Mollusca Bivalvia Myida dulcicol Do, Mu, Ol, Ba Nu 
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Grup 

taxonomic 
Denumire științifică Încrengătură Clasă Ordin Habitat  

Răspândire în 

România 

Impact 

documentat 

în România 

bugensis 

Nevertebrate Orconectes limosus* Arthropoda Malacostraca Decapoda dulcicol Ba, Cr, Ol Da 

Nevertebrate Orconectes virilis* Arthropoda Malacostraca Decapoda dulcicol Nu este cazul Nu 

Nevertebrate Pacifastacus leniusculus* Arthropoda Malacostraca Decapoda dulcicol Nu este cazul Nu 

Nevertebrate Physella acuta Mollusca Gastropoda Basommatophora dulcicol 
Ba, Cr, Do, 
Delta Dunării, 

Ol, Mu, Tr, Mo 

Nu 

Nevertebrate Procambarus clarkii* Arthropoda Malacostraca Decapoda dulcicol Nu este cazul Nu 

Nevertebrate 
Procambarus fallax f. 

virginalis* 
Arthropoda Malacostraca Decapoda dulcicol Nu este cazul Nu 

Nevertebrate 
Pseudosuccinea 
columella 

Mollusca Gastropoda Basommatophora dulcicol Cr Nu 

Nevertebrate Argas (Argas) reflexus Arthropoda Arachnida Ixodida terestru Mo, Mu Nu 

Nevertebrate Arion vulgaris Mollusca Gastropoda Stylommatophora terestru Tr, Mu, Do Nu 

Nevertebrate 
Arthurdendyus 

triangulatus* 
Platyhelminthes Turbellaria Tricladida terestru Nu este cazul Nu 

Nevertebrate Corythucha arcuata Arthropoda Insecta Hemiptera terestru 
Cr, Ba, Ol, Tr, 
Mu, Do, Mo 

Da 

Nevertebrate Hyalomma aegyptium Arthropoda Arachnida Ixodida terestru Do Nu 

Nevertebrate Monomorium pharaonis Arthropoda Insecta Hymenoptera terestru Cr, Tr, Mu Nu 
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Grup 

taxonomic 
Denumire științifică Încrengătură Clasă Ordin Habitat  

Răspândire în 

România 

Impact 

documentat 

în România 

Nevertebrate Phyllonorycter issikii Arthropoda Insecta Lepidoptera terestru Tr, Mo Da 

Nevertebrate Rhipicephalus rossicus Arthropoda Arachnida Ixodida terestru Do Da 

Nevertebrate Varroa destructor Arthropoda Arachnida Parasitiformes terestru Bu, Tr, Cr Nu 

Nevertebrate Xylosandrus germanus Arthropoda Insecta Coleoptera Coleoptera Mo, Cr, Mu Nu 

Plante Asclepias syriaca* Magnoliophyta Magnoliopsida Gentianales terestru 
Ba, Cr, Do, 
Ma, Mo, Mu, 

Ol, Tr 

Da 

Plante Azolla filiculoides Magnoliophyta Polypodiopsida Salviniales dulcicol Ba, Do, Mu, Ol Da 

Plante Cabomba caroliniana* Magnoliophyta Magnoliopsida Nymphaeales dulcicol Cr Nu 

Plante Echinocystis lobata Magnoliophyta Magnoliopsida Cucurbitales terestru 

Ba, Cr, Do, 

Ma, Mo, Mu, 
Ol, Tr 

Da 

Plante Elodea nuttallii* Magnoliophyta Liliopsida Alismatales dulcicol 
Ba, Do, Mo, 

Mu, Ol 
Da 

Plante Fraxinus pennsylvanica Magnoliophyta 
Magnoliopsida 

 

Lamiales 

 

terestru 

 

Ba, Do, Ma, 

Mo, Mu, Ol, Tr 
Da 

Plante Helianthus tuberosus Magnoliophyta Magnoliopsida Asterales terestru 
Ba, Cr, Do, 
Ma, Mo, Mu, 

Ol, Tr 

Da 

Plante Heracleum Magnoliophyta Magnoliopsida Apiales terestru Nu este cazul Nu 
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Grup 

taxonomic 
Denumire științifică Încrengătură Clasă Ordin Habitat  

Răspândire în 

România 

Impact 

documentat 

în România 

mantegazzianum* 

Plante Heracleum persicum* Magnoliophyta Magnoliopsida Apiales terestru Nu este cazul Nu 

Plante Heracleum sosnowskyi* Magnoliophyta Magnoliopsida Apiales terestru Tr Da 

Plante Humulus japonicus* Magnoliophyta Magnoliopsida Rosales terestru 
Ba, Ma, Mu, 

Ol, Tr 
Nu 

Plante Impatiens glandulifera* Magnoliophyta Magnoliopsida Ericales terestru 
Ba, Cr, Ma, 

Mo, Mu, Ol, Tr 
Da 

Plante 
Myriophyllum 
aquaticum* 

Magnoliophyta Magnoliopsida Saxifragales dulcicol Cr Nu 

Plante 
Myriophyllum 

heterophyllum* 
Magnoliophyta Magnoliopsida Saxifragales dulcicol Nu este cazul Nu 

Plante Parthenocissus inserta Magnoliophyta Magnoliopsida Vitales terestru 

Ba, Cr, Do, 

Ma, Mo, Mu, 

Ol, Tr 

Da 

Plante Reynoutria × bohemica Magnoliophyta Magnoliopsida Caryophylales terestru 
Ba, Cr, Ma, 

Mo, Mu, Ol, Tr 
Nu 

Plante Robinia pseudoacacia Magnoliophyta Magnoliopsida Fabales terestru 
Ba, Cr, Do, 
Ma, Mo, Mu, 

Ol, Tr 

Da 

Plante Rudbeckia laciniata Magnoliophyta Magnoliopsida Asterales terestru 
Ba, Cr, Do, 
Ma, Mo, Mu, 

Nu 
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Grup 

taxonomic 
Denumire științifică Încrengătură Clasă Ordin Habitat  

Răspândire în 

România 

Impact 

documentat 

în România 

Ol, Tr 

Plante Sicyos angulatus Magnoliophyta Magnoliopsida Cucurbitales terestru 

Ba, Cr, Do, 

Ma, Mo, Mu, 
Tr 

Da 

Plante 
Xanthium orientale 

subsp. italicum 
Magnoliophyta Magnoliopsida Asterales terestru 

Ba, Cr, Do, 

Ma, Mo, Mu, 
Ol, Tr 

Da 

Vertebrate Ameiurus melas Chordata Actinopterygii Siluriformes dulcicol 
Ba, Cr, Ma, Ol, 

Tr 
Nu 

Vertebrate Ameiurus nebulosus Chordata Actinopterygii Siluriformes dulcicol 
Ba, Cr, Ma, 

Mu, Ol, Tr 
Nu 

Vertebrate Callosciurus erythraeus* Chordata Mammalia Rodentia terestru Nu este cazul Nu 

Vertebrate Lepomis gibbosus* Chordata Actinopterygii Perciformes dulcicol 

Ba, Cr, Do, 

Ma, Mo, Mu, 

Ol, Tr 

Da 

Vertebrate Lithobates catesbeianus* Chordata Amphibia Anura terestru, dulcicol Nu este cazul Nu 

Vertebrate Oncorhynchus mykiss Chordata Actinopterygii Salmoniformes dulcicol 
Ba, Ma, Mo, 

Mu, Ol, Tr 
Da 

Vertebrate Perccottus glenii* Chordata Actinopterygii Perciformes dulcicol 
Ba, Bu, Do, 

Mo, Mu, Ol 
Da 

Vertebrate Pseudorasbora parva* Chordata Actinopterygii Cypriniformes dulcicol Ba, Bu, Cr, Da 
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Grup 

taxonomic 
Denumire științifică Încrengătură Clasă Ordin Habitat  

Răspândire în 

România 

Impact 

documentat 

în România 

Do, Ma, Mo, 

Mu, Ol, Tr 

Vertebrate Salvelinus fontinalis Chordata Actinopterygii Salmoniformes dulcicol Ma, Mu, Tr Nu 

Vertebrate Sciurus carolinensis* Chordata Mammalia Rodentia terestru Nu este cazul Nu 

Vertebrate Sciurus niger* Chordata Mammalia Rodentia terestru Nu este cazul Nu 

Vertebrate Trachemys scripta* Chordata Reptilia Testudines terestru, dulcicol 
Ba, Cr, Do, 

Mo, Mu, Ol, Tr 
Da 
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Mecanisme de impact 

Documentarea impactului pentru cele 60 de specii alogene invazive și potențial 

invazive asupra biodiversității și serviciilor ecosistemice s-a făcut cu referire la mecanismele 

de impact utilizate pentru codificarea speciilor în baza de date globală a speciilor invazive a 

Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN). Aceste mecanisme de impact, în 

număr de douăsprezece, permit descrierea într-un mod unitar a impactului speciilor alogene 

invazive asupra mediului (Blackburn și colab. 2014), astfel: 

 

a. competiție 

Mecanismul se referă la competiția cu speciile native, care ar putea avea efecte de la o 

reducere a fitness-ului indivizilor nativi nedetectabilă până la declinul sau chiar dispariția 

locală a uneia sau mai multor specii native. 

 

b. prădătorism 

Mecanismul se referă la fenomenul de prădare directă asupra speciilor native. Impactul poate 

varia de la lipsa declinului populației native, până la dispariția locală sau a populației a cel 

puțin unei specii native sau chiar dispariția locală a uneia sau mai multor specii native. 

 

c. hibridizare 

Mecanismul ser referă la fenomenul de hibridizare între speciile invazive și speciile native 

observate în natură (bariere prezigotice), deși hibridizarea cu o specie nativă ar putea fi 

posibilă în captivitate. Impactul minim, dacă hibridizarea este prezentă, ar putea apărea când 

fenomenul este observat în sălbăticie, dar rar, hibrizii sunt slabi și nu ajung niciodată la 

maturitate (viabilitatea hibrizilor redusă), fără declin al populațiilor native. Impactul maxim 

ar putea apărea atunci când hibridizarea dintre speciile invazive și speciile native este comună 

în sălbăticie, hibrizii F1 sunt viguroși și fertili, hibrizii sunt complet viguroși și fertili, astfel 

încât speciile indigene pure nu pot fi recuperate prin îndepărtarea speciei invazive, rezultând 

înlocuirea sau dispariția locală a speciilor native prin hibridizare introgresivă. 

 

d. transmiterea de boli speciilor native 
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Mecanismul se referă la situația în care specia invazivă este gazdă pentru o serie de boli 

transmisibile speciilor native. Impactul maxim apare atunci când transmiterea bolilor către 

speciile autohtone are ca rezultat înlocuirea sau dispariția locală a speciilor native. 

 

e. parazitism 

Mecanismul se referă la situația în care specia invazivă este o specie care parazitează specii 

native, iar impactul poate varia de la o reducere a fitness-ului speciilor native nedetectabilă, 

până la dispariția locală a uneia sau mai multor specii native. 

 

f. toxicitate 

Mecanismul se referă la situația în care specia invazivă este toxică / alergenică / alelopatică 

pentru specii native. Impactul maxim apare atunci când specia invazivă este toxică / 

alergenică prin ingestie, inhalare sau contact cu fauna nativă sau alelopatică pentru plantele 

native, rezultând înlocuirea sau dispariția locală a speciilor native. 

 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Mecanismul se referă la capacitatea unei specii invazive acvatice de a se acumula pe 

suprafețe, acoperind substratul natural sau artificial, ceea ce ar putea afecta speciile native, 

împiedicând fixarea acestora pe substrat. 

 

h. ierbivorie  

Mecanismul se referă la situația în care speciile invazive sunt ierbivore și se hrănesc cu specii 

de plante native. Specia invazivă ierbivoră ar putea afecta starea de sănătate a plantelor native 

individuale și în cazul cel mai grav ar duce la înlocuirea sau dispariția locală a uneia sau mai 

multor specii de plante native. 

 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Acest mecanism este tratat în cadrul impactului asupra structurii ecosistemelor. 

 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 
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Acest mecanism este tratat în cadrul impactului asupra structurii ecosistemelor. 

 

k. impact asupra structurii ecosistemelor 

Aceste trei mecanisme se referă la fenomenul prin care specia invazivă determină modificări 

ale caracteristicilor chimice, fizice și / sau structurale ale biotopului, modificări ale ciclului 

nutrienților, ceea ce afectează speciile native. Impactul maxim apare atunci când sunt produse 

modificări semnificative ale caracteristicilor biotopului, care au ca rezultat înlocuirea sau 

dispariția locală a speciilor native. 

 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Mecanismul se referă la situația în care interacțiunea unei specii invazive cu altă specie, 

nativă sau invazivă, are efecte asupra uneia sau mai multor specii native, efecte care nu s-ar fi 

produs în absența speciei invazive.  

 

Documentarea impactului 

Pentru documentare s-au folosit următoarele resurse: 

• Baze de date și cataloage online: Scopus (scopus.com), Web of Science 

(webofknowledge.com) și Google Scholar (scholar.google.com) 

• motoare de căutare (ex. Google) pentru sursele neindexate 

• pagini ale organizațiilor dedicate: IUCN Red List of Threatened Species 

(https://www.iucnredlist.org/), CABI Invasive Species Compendium 

(https://www.cabi.org/ISC), GIISD Global Invasive Species Database 

(http://www.iucngisd.org/gisd/) 

Modul de căutare a fost standardizat pentru întreaga activitate, doar numele speciilor 

fiind diferit. Articolele rezultate în urma căutării au fost evaluate inițial în baza titlurilor iar 

pentru cele considerate relevante s-a trecut la rezumat, iar ulterior la corpul lucrării. Pașii 

urmați și rezultatele pentru fiecare specie au fost înregistrate într-o fișă pentru transparență.  

Modelul șirului de interogare este: “introduced species” OR “invasive species” OR 

“invasive alien species” OR “IAS” OR “alien” OR “non-native” OR “non-indigenous” OR 

“invasive ladybird” OR “pest” OR “feral” OR “exotic”) AND (“Gen specie” OR 
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“denumire populară 1” OR “denumire populară 2” OR ...). În cazul surselor neindexate, 

căutarea s-a realizat atât în limba engleză, cât și în limba română în motoare de căutare (ex. 

Google), folosind cuvintele-cheie utilizate în șirul de interogare în bazele de date online. 

 

Rezultate 

Specii studiate 

Dintre cele 60 de specii studiate, 13 nu au fost semnalate în România. De asemenea, 

pentru un număr total de 37 specii nu au fost identificate mecanisme de impact documentate 

în România (Figura 1). 

 

Figura 1: Situația documentării asupra speciilor invazive analizate, cu evidențierea situației 

pentru România 

 

Mecanisme de impact 

Mecanismele de impact sunt prezentate în detaliu în Anexa care conține fișele 

realizate pentru fiecare specie în parte. Nu toate mecanismele de impact au fost identificate în 

documentația studiată pentru fiecare dintre cele 60 de specii. În cele ce urmează sunt 

prezentate date sintetice privind fiecare mecanism de impact analizat, ce sunt reprezentate în 

figurile 2-12 de mai jos. Pentru toate cele 60 de specii a fost documentată competiția cu 

speciile native. 
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Figura 2: Specii invazive documentate pentru prădătorism 

 

 

Figura 3: Specii invazive documentate pentru hibridizare 
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Figura 4: Specii invazive documentate pentru transmiterea de boli speciilor native 

 

 

 

Figura 5: Specii invazive documentate pentru parazitism 
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Figura 6: Specii invazive documentate pentru toxicitate 

 

 

Figura 7: Specii invazive documentate pentru bio-fouling 
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Figura 8: Specii invazive documentate pentru ierbivorie 

 

 

Figura 9: Specii invazive documentate pentru impact chimic asupra ecosistemelor 
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Figura 10: Specii invazive documentate pentru impact fizic asupra ecosistemelor 

 

 

 

Figura 11: Specii invazive documentate pentru impact asupra structurii ecosistemelor 
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Figura 12: Specii invazive documentate pentru impact indirect 

 

 

Documentarea impactului 

Numărul de documente identificat în fiecare bază de date de literatură investigată, 

precum și expresia de căutare particulară pentru fiecare specie sunt prezentate în tabelul 

următor. Expresia de căutare din tabel este cea de bază, utilizată pentru Google Scholar, care 

a trebuit să fie particularizată pentru celelalte două baze de date, în funcție de mecanismele de 

căutare și de folosire a operatorilor logici ale fiecărei baze de date. Pentru exemplificare, 

pentru prima specie din tabel (Asclepias syriaca), cele trei expresii de căutare folosite au fost: 

• Google Scholar: “introduced species” OR “invasive species” OR “invasive alien 

species” OR “IAS” OR “alien” OR “non-native” OR “non-indigenous” OR “pest” 

OR “feral” OR “exotic” AND “Asclepias syriaca" OR “common milkweed" 

• Scopus: ALL(“introduced species” OR “invasive species” OR “invasive alien 

species” OR “IAS” OR “alien” OR “non-native” OR “non-indigenous” OR “pest” 

OR “feral” OR “exotic”) AND ALL(“Asclepias syriaca" OR “common milkweed") 

• Web of Science Core Collection: ALL=((“introduced species” OR “invasive species” 

OR “invasive alien species” OR “IAS” OR “alien” OR “non-native” OR “non-
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indigenous” OR “pest” OR “feral” OR “exotic”) AND (“Asclepias syriaca" OR 

“common milkweed")) 

 

În ceea ce privește rezultatele interogărilor în bazele de date online, cele mai multe 

documente (cumulat pentru toate cele 60 de specii) au fost identificate de Google Scholar 

(263.015), urmat de Scopus (13.027) și WoS Core Collection (7.075). Deoarece baza de date 

Google Scholar identifică și documente care nu sunt validate printr-un proces de peer review 

înainte de publicare, pentru o scurtă analiză a celor mai citate 5 specii alogene invazive în 

literatură am folosit doar Scopus și WoS Core Collection. Astfel, clasamentul plasează pe 

primele 5 locuri speciile Varroa destructor, Aedes albopictus, Dreissena polymorpha, 

Oncorhynchus mykiss, Procambarus clarkii. Se observă că toate sunt specii de nevertebrate, 

din care patru sunt dulcicole măcar într-un stadiu de viață (Aedes albopictus în stadiul 

larvar). Putem observa de asemenea, că toate aceste specii au impact direct fie în sectoare 

economice (piscicultură, apicultură), fie în industrie, fie în domeniul sănătății umane. În 

tabelul 2 prezentăm detaliat rezultatele căutării bibliografice pentru cele 60 de specii 

analizate. 

 

Tabelul 2: Documente identificate în bazele de date pentru literatură pentru cele 60 de specii 

invazive analizate 

Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

Asclepias 

syriaca 
5770 81 53 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Asclepias syriaca" OR “common 

milkweed" 

Azolla 

filiculoides 
4970 169 71 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 
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Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Azolla filiculoides" OR “water fern" 

Cabomba 

caroliniana 
1460 42 28 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Cabomba caroliniana" OR 

“Carolina fanwort" 

Echinocystis 

lobata 
2540 89 13 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Echinocystis lobata" OR “wild 

cucumber" 

Elodea nuttallii 1990 113 62 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Elodea nuttallii" OR “western 

waterweed" 

Fraxinus 

pennsylvanica 
11400 250 108 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 
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Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Fraxinus pennsylvanica" OR “green 

ash" 

Helianthus 

tuberosus 
6890 61 32 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Helianthus tuberosus" OR 

“Jerusalem artichoke" 

Heracleum 

mantegazzianum 
3680 117 118 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Heracleum mantegazzianum" OR 

“giant hogweed" 

Heracleum 

persicum 
463 14 7 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Heracleum persicum" OR “Persian 

hogweed" 

Heracleum 

sosnowskyi 
1050 59 29 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 
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Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

“Heracleum sosnowskyi" OR 

“Sosnowsky hogweed" 

Humulus 

japonicus 
1110 15 7 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Humulus japonicus" OR “Japanese 

hop" 

Impatiens 

glandulifera 
4830 203 207 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Impatiens glandulifera" OR 

“Himalayan balsam" 

Myriophyllum 

aquaticum 
3690 115 59 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Myriophyllum aquaticum" OR 

“parrot feather" 

Myriophyllum 

heterophyllum 
147 22 16 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Myriophyllum heterophyllum" OR 
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Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

“broadleaf watermilfoil" 

Parthenocissus 

inserta 
718 10 2 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Parthenocissus inserta" OR “thicket 

creeper" 

Reynoutria × 

bohemica 
572 40 22 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Reynoutria × bohemica" OR 

“Bohemian knotweed" 

Robinia 

pseudoacacia 
17500 466 318 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Robinia pseudoacacia" OR “black 

locust" 

Rudbeckia 

laciniata 
1670 14 10 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Rudbeckia laciniata" OR “cutleaf 

coneflower" 
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Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

Sicyos angulatus 1160 25 10 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Sicyos angulatus" OR “bur 

cucumber" 

Xanthium 

orientale subsp. 

italicum 

5850 31 27 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Xanthium orientale" OR 

“cocklebur" 

Ameiurus melas 3250 67 49 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Ameiurus melas" OR “black 

bullhead" 

Ameiurus 

nebulosus 
4640 78 50 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Ameiurus nebulosus" OR “brown 

bullhead" 

Callosciurus 668 45 32 “introduced species” OR “invasive 
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Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

erythraeus species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Callosciurus erythraeus" OR 

“Pallas's squirrel" 

Lepomis 

gibbosus 
7750 217 211 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Lepomis gibbosus" OR 

“pumpkinseed" 

Lithobates 

catesbeianus 
13400 304 227 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Lithobates catesbeianus" OR 

“bullfrog" 

Oncorhynchus 

mykiss 
18900 875 995 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Oncorhynchus mykiss" OR 

“rainbow trout" 

Perccottus glenii 1030 110 83 
“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 
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Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Perccottus glenii" OR “amur 

sleeper" 

Pseudorasbora 

parva 
3680 210 187 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Pseudorasbora parva" OR 

“topmouth gudgeon" 

Salvelinus 

fontinalis 
16200 330 259 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Salvelinus fontinalis" OR “brook 

trout" 

Sciurus 

carolinensis 
3810 161 132 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Sciurus carolinensis" OR “Eastern 

gray squirrel" 

Sciurus niger 3610 33 15 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-
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Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Sciurus niger" OR “fox squirrel" 

Trachemys 

scripta 
5640 181 154 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Trachemys scripta” OR “pond 

slider” 

Callinectes 

sapidus 
8670 171 164 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Callinectes sapidus” OR “blue 

crab” 

Crassostrea 

virginica 
9170 184 114 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Crassostrea virginica” OR “eastern 

oyster” 

Eurypanopeus 

depressus 
67 14 8 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 
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Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

“Eurypanopeus depressus” OR 

“flatback mud crab" 

Magallana gigas 8390 348 208 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Magallana gigas” OR “Pacific 

oyster” 

Mya arenaria 4850 72 51 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Mya arenaria” OR “softshell clam” 

Palaemon 

macrodactylus 
414 44 37 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Palaemon macrodactylus” OR 

“oriental shrimp” 

Aedes albopictus 17400 967 627 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Aedes albopictus” OR “Asian tiger 

mosquito” 
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Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

Corbicula 

fluminalis 
631 25 10 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Corbicula fluminalis” 

Corbicula 

fluminea 
7900 418 337 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Corbicula fluminea” OR “Asian 

clam” 

Dreissena 

polymorpha 
17500 883 957 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Dreissena polymorpha” OR “zebra 

mussel” 

Dreissena 

rostriformis 

bugensis 

1240 300 181 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Dreissena rostriformis bugensis” 

OR “quagga mussel” 

Orconectes 

limosus 
1950 149 143 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 
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Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Orconectes limosus” OR “Faxonius 

limosus” OR "Spiny-cheek crayfish" 

Orconectes 

virilis 
1820 100 86 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Orconectes virilis” OR “Faxonius 

virilis” OR "virile crayfish" 

Pacifastacus 

leniusculus 
3060 355 376 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Pacifastacus leniusculus” OR 

“American signal crayfish” 

Physella acuta 1050 38 17 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Physella acuta” OR “bladder snail 

” 

Procambarus 

clarkii 
4440 513 519 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-
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Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Procambarus clarkii” OR “red 

swamp crayfish” 

Procambarus 

fallax f. 

virginalis 

283 38 50 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Procambarus fallax f. virginalis” 

OR “Marmorkrebs ” 

Pseudosuccinea 

columella 
482 21 11 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Pseudosuccinea columella” OR 

“American ribbed fluke snail” 

Argas reflexus 546 96 14 

"introduced species" OR "invasive 

species" OR "invasive alien species" 

OR "IAS" OR "alien" OR "non-

native" OR "non-indigenous" OR 

"pest" OR "feral" OR "exotic" AND 

"African bird Argasid" OR "Pigeon 

tick" OR "Argas reflexus" 

Arion vulgaris 706 51 27 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
36 

 

Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Arion vulgaris” OR “Spanish slug” 

Arthurdendyus 

triangulatus 
445 144 26 

"introduced species" OR "invasive 

species" OR "invasive alien species" 

OR "IAS" OR "alien" OR "non-

native" OR "non-indigenous" OR 

"pest" OR "feral" OR "exotic" AND 

"New Zealand flatworm" OR 

"Arthurdendyus triangulatus" 

Corythucha 

arcuata 
390 24 18 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Corythucha arcuata” OR “Oak lace 

bug” 

Hyalomma 

aegyptium 
166 141 29 

"introduced species" OR "invasive 

species" OR "invasive alien species" 

OR "IAS" OR "alien" OR "non-

native" OR "non-indigenous" OR 

"pest" OR "feral" OR "exotic" AND 

"Bont leg tick" OR "Bont legged tick" 

OR "Tortoise Hyalomma" OR 

"Tortoise tick" OR "Hyalomma 

aegyptium" 

Monomorium 

pharaonis 
2450 63 52 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 
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Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Monomorium pharaonis” OR 

“pharaoh ant ” 

Phyllonorycter 

issikii 
167 29 12 

“introduced species” OR “invasive 

species” OR “invasive alien species” 

OR “IAS” OR “alien” OR “non-

native” OR “non-indigenous” OR 

“pest” OR “feral” OR “exotic” AND 

“Phyllonorycter issikii” OR “lime 

leaf miner” 

Rhipicephalus 

rossicus 
99 11 0 

"introduced species" OR "invasive 

species" OR "invasive alien species" 

OR "IAS" OR "alien" OR "non-

native" OR "non-indigenous" OR 

"pest" OR "feral" OR "exotic" AND 

"Rhipicephalus rossicus" 

Varroa 

destructor 
8580 3000 252 

"introduced species" OR "invasive 

species" OR "invasive alien species" 

OR "IAS" OR "alien" OR "non-

native" OR "non-indigenous" OR 

"pest" OR "feral" OR "exotic" AND 

"Varroa mite" OR "Varroa 

destructor" 

Xylosandrus 

germanus 
111 281 56 

"introduced species" OR "invasive 

species" OR "invasive alien species" 

OR "IAS" OR "alien" OR "non-

native" OR "non-indigenous" OR 

"pest" OR "feral" OR "exotic" AND 

"Black timber bark beetle" OR "Alnus 
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Denumire 

științifică 

Google 

Scholar 
Scopus 

Web of Science 

Core Collection 
Expresie cautare 

ambrosia beetle" OR "Black stem 

borer" OR "Xylosandrus germanus" 
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Concluzii 

 

Cele mai multe dintre speciile pentru care s-a documentat impactul în această etapă a 

proiectului sunt prezente în România (47 din 60 specii). Celelalte 13 specii au fost incluse în 

studiu pentru că sunt semnalate ca specii alogene invazive de îngrijorare la nivelul Uniunii 

Europene; menționăm că prezența lor nu a fost observată până în momentul de față în 

România. 

Pentru 30% dintre speciile invazive semnalate în România (14 din 47) au fost 

identificate informații în literatură despre impactul pe care îl au în România. 

Competiția, ca mecanism de impact, a fost documentată pentru toate speciile studiate. 

Doar cinci dintre cele 60 de specii studiate sunt parazite la specii native. Acest lucru 

ar putea fi explicat parțial prin specificitatea recunoscută a relației gazdă-parazit. 

Celelalte 10 mecanisme de impact au fost documentate în proporții cuprinse între 25% 

și 75% la cele 60 de specii studiate. Trebuie să remarcăm totuși că ne-documentarea unui 

mecanism de impact la o specie poate avea două cauze diferite fundamental: fie nu există 

studii, fie mecanismul respectiv nu este activ la specia dată (de exemplu mecanismul 

parazitismului, evident aplicabil doar la speciile care manifestă acest mod de viață).  
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Anexa 1 – fișe de documentare a impactului pentru speciile alogene de 

nevertebrate 

 

NEVERTEBRATE MARINE 

 

Callinectes sapidus 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthropoda/ Malacostraca/ Decapoda 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): marin 

 

2. Documentare impact: Impact documentat pentru zonele din Europa unde a pătruns 

specia. Pentru România nu exista date. 

a. competiție 

Strategia evolutivă de tip r (fecunditate ridicată și capacitate de dispersie, creștere 

rapidă) precum toleranța crescută la condițiile de mediu fac din decapodul C. sapidus (crabul 

albastru) un invadator de succes (Hill și colab. 1989).  

 Apariția altor specii de Callinectes în zone cu C. sapidus implică concurență între ei 

pentru hrană. În St. Johns River, Florida, Callinectes similis și C. ornatus au apărut în zonele 

cu C. sapidus (Tagatz 1968). Mai multe alte specii de crab, cum ar fi crabul de noroi, 

Panopeus herbstii, crabul de piatră, Menippe mercenaria și crabul de țărm, Carcinus maenas, 

coabitează cu crabul albastru în anumite regiuni geografice și toți intră în competiție pentru 

hrană deoarece se hrănesc cu aceleași specii (Williams și Duke 1979). 

b. prădătorism 

 S-a raportat că C. sapidus a mutilat peștii prinși în capcane și plasele de pescuit și că 

poate deteriora plasele. Deoarece prada preferată este alcătuită din midii și stridii, crabul 

albastru are un impact asupra pescuitului comercial al acestor specii și, de asemenea, asupra 

activităților de acvacultură. C. sapidus este cel mai cunoscut prădător al scoicilor și stridiilor 

cultivate din SUA, fiind responsabil pierderile suferite de acvacultura acestor specii. Ratele 
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de prădare pot fi destul de ridicate, pot consuma pâna la 575 scoici /zi din paturile de scoici 

neprotejate.  De asemenea, un studiu desfășurat în Catalonia, pe râul Ebro a semnalat faptul 

că o populație importantă de crabi albastri s-au hranit pe seama speciilor de scoici dulcicole 

prezente în râu - Anodonta anatina (Linnaeus, 1758), Unio mancus Lamarck, 1819, Potomida 

littoralis (Cuvier, 1798), și Corbicula fluminea (Müller, 1774) - fiind prima semnalare a 

acestui comportament la nivel european (Ventura și colab, 2018).  

c. hibridizare 

Nu este cazul.  

d. transmiterea de boli speciilor native 

 Analiza parazitologică efectuată de Czerniejewski, P. și colab. (2020) a relevat 

prezența protozoarului parazit Tricodina sp. (Oligohymenophorea: Mobilida), care a fost 

descris ca parazit de pe o altă specie de crab - Callinectes amnicola (Enkamen și colab., 

2013). Deși protozoarele din genul Trichodina nu au fost înregistrate anterior pe C. sapidus în 

apele europene, ele sunt paraziți obișnuiți pe branhiile și tegumentul peștilor din Pomerania 

de Vest (Mrozińska-Gogol, 2008). Datorită stilului de viață migrator al crabului albastru, 

acesta ar putea acționa ca un vector care răspândește acest parazit în diferite habitate acvatice 

și, astfel, ar putea contribui la transmiterea sa la pești, în special. Parazitul proliferează 

exponențial și în condiții favorabile un singur exemplar poate începe o nouă invazie. 

e. parazitism 

Nu este cazul.  

f. toxicitate 

Apariția lui C. sapidus într-un nou habitat ar putea fi, de asemenea, un factor nociv 

important pentru sistemul de sănătate umană, precum și pentru sectorul turistic, deoarece 

crabii albaștri au fost semnalați ca specii rezervor de tulpini ale bacteriei Vibrio cholerae care 

sunt responsabile pentru focarele de holeră umană (Hill și colab. 1989).  

Preferința crabilor albastri pentru organismele filtratoare, cum ar fi scoicile fac ca ei 

să fie candidați perfecți la contaminarea cu toxine (microcistine), făcând astfel această specie 

de crab importantă din punct de vedere comercial, un vector potențial al acestor toxine la 

oameni (Garcia și colab. 2010). 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 
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Nu este cazul.  

h. ierbivorie 

Nu este cazul.  

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul.  

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul.  

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Crabii albastri îndeplinesc o varietate de funcții ecosistemice și pot juca un rol major 

în transferul de energie în estuare și în lagune. În diferitele etape ale ciclului lor de viață, 

crabii albastri servesc ca atât ca pradă și ca prădători pentru specii de plancton, nevertebrate 

mici, pești și alți crabi. Sunt importanți detritivori și, dacă resursele de hrană sunt puține, 

devin chiar canibali (Hill și colab. 1989). Sunt agresivi față de alte specii și concurează cu alți 

crabi pentru hrană și spațiu (Gennaio și colab. 2006; Nehring și colab. 2008). C. sapidus este, 

de asemenea, gazdă pentru mai mulți paraziți și boli, unele cu un potențial ridicat de a 

provoca mortalități în masă (Messick și Sindermann 1992). Astfel, introducerea crabilor 

albaștri poate avea consecințe semnificative asupra ecologia habitatelor invadate. În ciuda 

nominalizării lui C. sapidus ca unul dintre cele „100 Cele mai grave specii străine invazive 

din Marea Mediterană” (Streftaris și Zenetos 2006), până în prezent impactul definit pe 

termen lung al speciei C. sapidus rămâne necunoscut, deși de decenii această specie invazivă 

a stabilit populații permanente distincte, în special în estul Mării Mediterane unde au putut fi 

observate abundențe deosebit de mari de crabi albastri (Nehring 2011).  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul.  

 

3. Alte informații relevante 

 C. sapidus este o specie importantă pentru acvacultură în zona sa nativă de-a lungul 

coastei atlantice a Americii de Nord, precum și în zona sa introdusă în estul Mării 

Mediterane. Schimbările climatice pot avea efecte pozitive asupra distribuției crabilor 

albaștri, astfel încât, C. sapidus ar putea deveni o specie țintă în pescuitul comercial din alte 
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părți ale lumii, precum Marea Adriatică, pe coasta atlantică europeană și în Marea Nordului 

(Nehring 2011). Altfel, în acest context, apare o întrebare interesantă dacă C. sapidus va 

reduce semnificativ stocurile de stridii din Pacific introduse (Crassostrea gigas), deoarece 

crabii albastri adulți preferă moluștele precum stridiile ca surse primare de hrană (Hill și 

colab. 1989). Impactul economic negativ se observă și prin faptul că crabii albastri mutilează 

peștii prinse în capcane și rupe plasele de pescuit (Banoub 1963, Beqiraj și Kashta 2010). 
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Autor fișă: Popa Oana Paula 

 

Crassostrea virginica  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Crassostrea virginica (Gmelin, 1791) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Mollusca, Bivalvia, Ostreoida 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): marin 

 

2. Documentare impact: Impact documentat pentru Europa, nu pentru Romania.  

a. competiție 
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Ca si alte specii de bivalve sau ciripede care intra in structura bentosului si 

foulingului, Crassostrea virginica poate intra in competitie cu spciile native prin ocuparea de 

suprafete favorabile fixarii (Bodreaux, 2005). Prin mecanismele de filtrare, intra in competitie 

cu specii cu acelasi tip d ehranire – bivalve sau crustacee ciripede. 

b. prădătorism 

Nu este cazul.  

c. hibridizare 

În America de Nord este prezent fenomenul de hibridizare între M. gigas și 

Crassostrea virginica, dar foarte puține exemplare hibride ajung la maturitate (Gollasch and 

Minchin, 2009).  

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul.  

e. parazitism 

Nu este cazul.  

f. toxicitate 

Nu este cazul.  

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Specia se fixeaza de suprafata substratului dur imersat, fiind o specie care poate 

participa la formarea foulingului.  

h. ierbivorie 

Specia se hraneste in special cu fitoplancton si mai putin cu bacterioplancon, in 

conditii de eutrofizare putand consuma chiar si specii de microalge toxice. Stridiile păreau să 

filtreze preferențial - sau cel puțin să păstreze preferențial în intestin, diverse flagelate 

(neidentificate), diatomee) și dinoflagelate și par să respingă din dieta lor în general 

cianobacteriile, în special picocianobacteriile,. Dintre dinoflagelate, au fost identificate in 

dieta stridiilor din aceasta specie inclusiv cateva specii care provoacă infloriri algale, ca 

Prorocentum minimum (= P. cordatum) și Heterocapsa rotundatum, care pot afecta în mod 

negativ creșterea stridiei. (Weissenberger și colab., 2001). 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 
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j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Asemănător altor specii de stridii, C. virginica poate modifica ecosistemele prin 

modificarea sau crearea de noi substrate, oferind noi habitate, influențând dinamica curenților 

locali, prin urmare și pe cea a nutrienților și a sedimentelor (Ruesink și colab., 2005). 

Recifele de C. virginica oferă habitat pentru numeroase alte specii, precum şi substrat 

favorabil pentru ataşarea altor stridii. Prin filtrarea apei, stridiile contribuie la creşterea 

clarităţii şi calităţii apei (Kemp and Hanson, 2007). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor 

Prin faptul ca participa la formarea bentosului, Crassostrea virginica schimba 

structura taxonomica a comunitatilor de organisme si implicit structura ecosistemului prin 

formarea de microhabitate la nivelul valvelor sale (Bodreaux, 2005).  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Stridia americană Crassostrea virginica este nativă pe coastele atlantice al Americii 

de Nord. Încercări pentru introducerea C. virginica pentru cultură în Europa au avut loc între 

anii 1870 și 1930. Deși aceste încercări nu au avut succes, o dată cu stocurile de C. virginica 

au fost cel mai probabil introduse în Europa cinci alte specii alogene: Crepidula fornicata, 

Urosalpinx cinerea, Petricola pholadiformis, Clymenella torquata şi Eusarsiella zostericola. 

De asemenea este foarte posibil ca importurile de C. virginica să fi contribuit şi la numărul de 

specii criptogenice din Europa (Wolff and Reise, 2002). 

  

3. Alte informații relevante 

Pe lângă faptul că recifele de C. virginica formează adevărate ecosisteme care susţin 

numeroase alte specii, acestea reprezintă şi o sursă importantă de hrană pentru om (Kemp and 

Hanson, 2007). C. virginica afost introdusă în Canada (British Columbia), coasta de vest a 

SUA, Hawaii, Australia, Japonia şi Marea Britanie, dar nu a format populaţii care să poată fi 

exploatate. Este cultivată în aria sa nativă de pe coasta de est şi în unele regiuni de pe coasta 

de vest a Americii de Nord (Kennedy, 2004). 
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Eurypanopeus depressus 

1. Descriere specie 
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Denumire științifică (cf. GBIF): Eurypanopeus depressus (Smith, 1869)  

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Decapoda, Malacostraca, Panopeidae 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): marin 

 

2. Documentare impact: Impact nedocumentat nici pt Europa nici pt Romania. 

a. competiție 

Specia intra in competitie cu speciile native de crabi (Eash-Loucks și colab., 2014) 

Eurypanopeus depressus ca orice specie invazivă, poate intra în competiție pentru resurse cu 

speciile native de decapode (Galil, 2007). În Marea Neagră, la litoralul bulgăresc, E. 

depressus împarte habitatul cu speciile native dominante Xantho poressa, Pilumnus hirtellus 

și Brachynotus sexdentatus, dar și cu o altă specie invazivă reprezentată de crabul 

Rhithropanopeus harrisii (Mitov, 2019). 

b. prădătorism 

E. depressus este o specie omnivora care consuma si polichete, bivalve mici, 

spongieri si amfipode, pe langa detritus si alge macrofite (McDonald, 1982). 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

E. depressus este purtătorul parazitului Loxothylacus panopaei care împiedică 

procesele de maturare, năpârlire şi reproducere ale crabilor afectaţi (O’Shaughnessy și colab., 

2014). În SUA, parazitul a fost transportat o dată cu crabii infectaţi, cu un transport de stridii 

din Golful Mexic, destinat crescătoriilor din Chesapeake Bay (Galil și colab., 2011). Acest 

parazit poate infecta şi alte specii de decapode, precum Panopeus herbstii, Rhithropanopeus 

harrisii etc. (Freeman și colab., 2013). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 
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h. ierbivorie 

In dieta acestei specii intra pe langa hrana animala si alge macrofite, care impreuna cu 

detritusul reprezinta cea mai mare parte a continutului stomacal observat la coastele 

americane (McDonald, 1982). 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Nu este cazul. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

In arealul sau nativ, in conditiile unor bancuri de Crassostrea virginica (Guana 

Tolomato Matanzas National Estuarine Research Reserve, Florida) s-a constatat interactiunea 

acestei specii atat cu specii native (crabii Panopaeus herbstii, Calinectes sapidus, C. similis, 

C. hellerii, Dyspanopeus sayi, Menippe mercenaria, Pachygrapsus gracilis, Panopeus 

occidentalis) cat si cu specii invazive (crabii Pethtrolistes armatus, Charybdis hellerii , 

ciripedul rhizocefal Loxothylacus panopaei). In urma unor observatii care au durat circa 10 

ani, E. depressus s-a dovedit a fi una din speciile dominante, cu peste 10% din totalul 

efectivelor de crabi nativi si invazivi prezenti in zona (Eash-Loucks și colab., 2014). 

 

3. Alte informații relevante  

In zona litorala româneasca a Mării Negre este prezent in special in lacul Mangalia si 

portul Mangalia, unde dezvolta populatii importante, in asociatie cu alte specii invazive si 

native. 
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Magallana gigas 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Magallana gigas (Thunberg, 1793) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Mollusca, Bivalvia, Ostreoida 

Habitat (terestru, marin, dulcicol):marin 

 

2. Documentare impact: 

a. competiție 

Coloniile extinse de M. gigas se află în competiție cu speciile native, atât pentru 

hrană, cât și în ceea ce privește spațiul (Gollasch și Minchin, 2009). Spre exemplu, 

dezvoltarea rapidă a coloniilor de M. gigas din Marea Wadden (Danemarca) a avut un impact 

negativ asupra coloniilor de midii native Mytilus edulis prin competiția pentru spațiu (Reise, 

1998; Diederich, 2006; Reise și colab., 2017).  

b. prădătorism 
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c. hibridizare 

Hibridizarea între speciile din genul Magallana (Crassostrea) este destul de bine 

studiată și este cunoscut faptul că M. gigas poate hibridiza cu alte câteva specii din acelaşi 

gen (Gaffney și Allen, 1993; NAS, 2004). În America de Nord este prezent fenomenul de 

hibridizare între M. gigas și Crassostrea virginica, dar foarte puține exemplare hibride ajung 

la maturitate (Gollasch și Minchin, 2009). Hibrizii dintre M. ariakensis și M. gigas sunt 

viabili (M. ariakensis a fost cultivată în sudul Chinei și Japonia de peste 300 de ani) (NAS, 

2004). În Japonia sunt prezente mai multe morfotipuri (varietăți) ale speciei M. gigas, așadar 

se poate trage concluzia că s-a produs deja o serie de hibridizări de-a lungul a zeci de ani de 

introduceri și transferuri de material pentru maricultură. Ca urmare a lipsei unui plan de 

management pentru indivizii reproducători, în statul Washington (SUA), în perioada 1960-

1990 s-au produs hibridizări între M. gigas și M. sikamea, urmările acestui fenomen fiind 

reprezentate de scăderea diversității genetice a populaţiilor. În plus, acest proces a fost cel 

mai probabil subestimat datorită plasticității stridiilor, precum și datorită absenței unor 

markeri genetici potriviți pentru astfel de studii Două alele rare ale unui marker ADN 

microsatelit au fost descoperite în populațiile stridiei de Pacific din Noua Zeelandă; anterior 

acestui studiu, aceste alele fuseseră raportate doar la specia Saccostrea glomerata. În mod 

similar, prezența unui fenomen de hibridizare naturală a fost demonstrat între populații 

diferențiate genetic de M. gigas și M. angulata (Huvet și colab., 2004). Populațiile de M. 

angulata din Portugalia sunt amenințate prin dezvoltarea mariculturii și transferurile 

extensive de indivizi de M. gigas (Huvet și colab., 2000). Coexistenţa M. gigas cu Ostrea 

edulis, specia nativă în Europa, în Marea Wadden ridică îngrijorări cu privire la apariţia de 

hibrizi şi a unei posibile introgresii. Cu toate acestea, hibrizi între cele două specii nu au fost 

încă observaţi (Nehring, 2011). 

d. transmiterea de boli speciilor native 

M. gigas este gazdă pentru numeroase specii dăunătoare și parazite, inclusiv pentru 

Haplosporidium nelsoni, agentul patogen al MXS (Multinucleate Sphere Unknown X sau 

haplosporidioză), boală care conduce la reducerea fecundității stridiilor. Indivizii de M. gigas 

sunt purtători ai acestui protist care a afectat puternic populațiile native de C. virginica din 

SUA (Day și colab., 2000). 
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e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Specia participa la formarea asociatiilor bentale si se poate fixa pe orice fel de substrat 

imersat. In Romania a fost semnalata din portul Constanta Sud – Agigea de pe structuri 

submerse imersate (Krapal și colab., 2019). 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

M. gigas este considerată, alături de toate celelalte specii de stridii, un adevărat 

inginer al ecosistemelor. Aceste specii pot modifica ecosistemele prin modificarea sau 

crearea de noi substraturi, oferind noi habitate, influențând dinamica curenților locali, prin 

urmare și pe cea a nutrienților și a sedimentelor (Ruesink și colab., 2005; Padilla, 2010). Atât 

efecte pozitive, cât și negative au fost observate în urma modificărilor habitatelor ca urmare a 

dezvoltării recifelor de M. gigas, cum ar fi, spre exemplu, creșterea în volum a habitatelor și 

dezvoltarea de zone care oferă protecție (similar procesului de construire a recifelor 

artificiale), în schimb, acumularea de particule fine poate afecta structura comunităților 

bentice (Jones și colab., 1997; Gutiérrez și colab., 2003).  

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Prezenta speciei Maggalana gigas in habitate native altereaza structura taxonomica a 

habitatelor. Interacțiunea dintre M. gigas și speciile native din ecosisteme locale a fost 

analizată până acum în mai multe studii cu rezultate contradictorii, în funcție de habitat, 

comunitățile de specii native și condițiile climatice (Ruesink și colab., 2005; Padilla, 2010; 

Troost, 2010). În estuarul Oosterchelde (Țările de Jos) a fost observată o creștere a 

biodiversității comunităților asociate cu recifele de M. gigas (van Broekhoven, 2005). Studii 

pe termen scurt nu au evidențiat discrepanțe în ceea ce privește structura comunităților 
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asociate coloniilor de stridii native Ostrea edulis comparativ cu cele asociate coloniilor de 

stridii alogene M. gigas (Zwerschke și colab., 2016). În schimb, alte studii realizate pe o 

perioadă mai lungă de timp asupra coloniilor simpatrice de O. edulis și M. gigas au observat 

diferențe semnificative între epibiota asociată celor două tipuri de recife (Guy și colab., 

2018). În cazul populațiilor alogene de M. gigas stabilite în Strâmtoarea Georgia (Canada), 

specia a ocupat o nișă ecologică disponibilă la momentul introducerii ceea ce a adus avantaje 

speciilor native de crustacee ciripede prin mărirea suprafeței habitatului favorabil (Ruesink și 

colab., 2005).  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Se pare că alga marină Sargassum muticum a fost introdusă în Europa o dată cu 

stocurile de M. gigas şi a înlocuit algele native din ecosistemele locale (Wolff și Reise, 2002). 

De asemenea, specii comensale precum Polydora sp. pot fi transferate concomitent cu 

stocurile de M. gigas şi apoi pot coloniza alte specii de moluşte (Leppäkoski și colab., 2002). 

 

3. Alte informații relevante  

M. gigas reprezintă şi o sursă importantă de hrană pentru om și este cultivată intens la 

nivel global (Ruesink și colab., 2005). În unele regiuni, reproducerea naturală necontrolată a 

condus la expansiunea semnificativă a speciei (Kater și Baars, 2004).  

În ceea ce priveşte siguranţa umană, M. gigas reprezintă o adevărată problemă prin 

faptul că valvele ascuţite pot produce răni. Astfel, în Ţările de Jos specia face dificilă 

utilizarea estuarului Oosterschelde în scopuri recreative (Wolff și Reise, 2002). 

La litoralul românesc al Mării Negre specia a scăpat din cultura și în prezent a stabilit 

populații mici în zona portului Constanța Sud – Agigea (Krapal și colab., 2019). 
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Mya arenaria  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Mya arenaria Linnaeus, 1758 

Încadrare taxonomică (Increngatura/clasa/ordin): Mollusca, Bivalvia, Myoida 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): marin 

  

2. Documentare impact: Impact documentat la nivelul Europei și în România, la noi în 

tara relevante fiind studiile publicate de Gomoiu, intre 1970 si 2010.  

a. competiție 

După prima semnalare la litoralul românesc al Mării Negre (Gomoiu, Porumb, 1969), 

M. arenaria a devenit una dintre principalele componente ale biomasei, depăşind toate 

speciile de bivalve native. Astfel, populaţiile de M. arenaria le-au înlocuit pe cele de 

Lentidium mediterraneum, specia dominantă la litoralul românesc la acea vreme (Gomoiu, 

1981b, Gomoiu, Petran, 1973). Competitia dintre cele doua specii a fost documentata in zona 

litorala romaneasca de catre studii efectuate de Gomoiu, in cadrul unui program de 

monitorizare a speciei invazive. In urma studiului (Gomoiu 1976) s-a aratat ca populaţiile de 

Corbula, care formau (înainte de pătrunderea lui Mya arenaria în Marea Neagră) si aveau o 

medie de 25.000 exemplare     /m-2 şi 170 g.m-2, au devenit foarte rare; stocurile de Corbula şi 

aria ocupată de această specie în dreptul litoralului românesc, estimate înainte la 112000 t / 

650 km2, au scăzut în mod neregulat din 1970 pana in 1976 (470-4500 t / circa 475 km2) în 

timpul consolidării populaţiilor de Mya. Scăderea numerica a populaţiilor de Lentidium şi a 

zonelor ocupate de această specie la litoralul românesc a reprezentat rezultatul competitiei 

directe cu Mya arenaria, ale cărei populaţii au înlocuit populaţiile autohtone de Lentidium 

prin competiţie ecologică. Este de asemenea clar că Lentidium nu a pierdut numai competiţia 

spaţială; Mya arenaria, o specie mult mai mare care se îngroapă adânc în sediment, filtrează 

toate particulele aflate în suspensie în meroplancton, inclusiv larve de Corbula. Specia 

dovedeste o capacitate competitiva ridicata si fata de alte specii native din habitatele 

favorabile, mai ales in conditii de eutrofizare. In zona litorala romaneasca a Marii Negre, 

Mya arenaria a devenit specie dominantă în asociatia bentală de pe fundurile nisipoase de la 

nord de Constanta intre 1 si 40 m adancime (Gomoiu, 1981a, Skolka, Gomoiu, 2004), 
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producand modificari majore in aociatiile de nevertebrate bentale de pe fundurile nisipoase 

(Gomoiu, 1981a, Gomoiu, 1981c, Gomoiu, 1981d, Gomoiu, 1983). Cu toate ca Mya arenaria 

este o specie filtratoare, hranindu-se cu fitoplancton, in timpul filtrarii este capabila sa 

absoarba prin sifon larvele altor specii, cum este cazul speciei Lentidium mediterraneum. In 

urma filtrarii, larvele de Lentidium nu supravietuiesc (Skolka, Gomoiu, 2004).  

b. prădătorism 

Nu este cazul.  

c. hibridizare 

Nu este cazul.  

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul.  

e. parazitism 

Nu este cazul.  

f. toxicitate 

Nu este cazul.  

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul.  

h. ierbivorie 

Specie filtratoare activa, consumand fitoplancton, microzooplancton, detritus su 

substanta organica dizolvata in masa apei si chiar diatomee bentale. Mya arenaria, prin 

populatiile mari pe care le dezvolta, prezintă o capacitate foarte ridicată de filtrare a 

fitoplanctonului din masa apei, ceea ce în fiordul Ringkøbing a dus la scăderea cu 17% a 

concentraţiei de clorofilă (Petersen și colab., 2008).  

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Capacitatea mare de filtrare permite bioacumularea elementelor chimice din apa de 

mare, ca in cazul tuturor speciilor de bivalve. O analiza aprofundata a modului in care 

molustele din zona litoralului romanesc al Marii Negre bioacumuleaza metale grele in 

hepatopancreas si cochilie a aratat ca Mya arenaria poate acumula cupru, nichel, crom, 

plumb si cadmiu (Oros, Gomoiu, 2010). De asemenea, analiza sedimentelor din jurul 

sifonului acestei specii a demonstrat cresterea proceselor de nitrificare in nisipul din jurul 
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sifonului, intensificarea reducerii sulfului, iar prezenta unor sedimente mai oxigenate in jurul 

conchiliei sugereaza un transfer al oxigenului din corpul bivalvei in sediment (Foster, Zettler, 

2004).  

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Datorita taliei mari si a capacitatii de a se ingropa in sediment scotand la suprafata 

doar sifonul putereni, Mya arenaria are capacitatea de a produce modificari atat in ce priveste 

structura sedimentelor cat si in ce priveste coloana de apa situata deasupra. 

Studii desfasurate pe in Germania, pe o lungime de aproape 100 km a tarmului sudic 

al Marii Baltice demonstreaza modul in care Mya arenaria interactioneaza cu sedimentele si 

cu coloana de apa (Foster, Zetter, 2004). Analiza a demonstrat ca populatiile de Mya 

interactioneaza in mod activ cu sedimentele si cu masa apei, iar capacitatea de filtrare este 

influentata de temperatura, salinitate si marimea exemplarelor (Møhlenberg, Riisgård, 1978, 

Riisgård, Seerup, 2003). 

Mya arenaria, prin faptul ca se afunda in nisip pana la circa 15 cm adancime si scoate 

la suprafata sifoanele genereaza un fenomen de bioturbare care modifica structura 

sedimentelor nisipoase (Gomoiu 1976) si care duce la schimbarea biotei din habitatul 

respectiv. Din aceste motiv Mya poate fi inclusa in categoria speciilor care demonstreaza 

bioinginerie, producand modificarea structuri fizice a habitatului. 

Acumularea cochiliilor de Mya arenaria duce la formarea de depozite semnificative 

(Strasser, 1998), care pot persista timp de peste 100 de ani, modificând compoziţia 

substratului şi formând habitate pentru alte specii (Palacios și colab.., 2000).  

k. impact asupra structurii ecosistemelor 

Ca specie dominantă, M. arenaria produce modificări în structura şi funcţia 

comunităţilor bentice pe care le invadează. Efectele asupra ecosistemelor sunt variate 

(scăderea populaţiilor de bivalve native, schimbări în compoziţia substratului etc).  

Stabilirea speciei M. arenaria la litoralul românesc al Mării Negre a dus la 

fragmentarea biocenozelor identificate anterior, precum şi la simplificarea structurii 

comunităţilor bentale la nivelul macrobentosului reprezentat de moluşte (Skolka, Gomoiu, 

2004). 

In mările din nordul Europei s-a evidentiat de asemenea modul în care Mya arenaria a 

https://www.researchgate.net/profile/Hans-Ulrik-Riisgard?_sg%5B0%5D=Ugr0oTPPUBaC8Ev-1lA7uTZ4YOZxhQEZCOghCa5mh9szoQnoi4H-HnHijBNathRUz_mqZMk.mLhwQrv4XaPL4-ApYeRyfaqwmGRzZU8bxgfq08cD1x8dPonHmHBmiIxfKnvDMfadU_S3uurp4wMqoSuNGeIfWQ&_sg%5B1%5D=PSBq_tyql9D1URJNHi6vU9Ka4tMKtOmqhnvEu2e4EJji1qKh4vw1vz1JUw7BD7HIALWS6d0.ycL-mv7z4Tb9WiZOShDl9KSLdVS0lnMr9yWU0Ol-NmY1xA6o7_E1lTBk7SqHc0G4Zkr7j6y3EPeOfhvqQjQ0HA
https://www.researchgate.net/profile/Hans-Ulrik-Riisgard?_sg%5B0%5D=6jP1KoDWpNvcC2kF6NtVxjSfdydvR2FKcvu9u6tPreuXrjC89O191V0P5sckmdM9AvxlFfk.OE3jD2m9Dx7k1D9ovbo4B9oPa4WztyQpLtYo8H9Gm_kVPgDjtwk5_m5efz9gfyL26BWNsuiXF3gx5o3VVAZvqg&_sg%5B1%5D=fpgd1oBB_amDHaMOM982B_YKp9AZYfBsFGer1SQz2jpP0VvLDCtX4FqlU3Xy4xXgGe5qTKg.BoZWqGtnhGC8VkCVfl2Nt7UWYkTnmjv1vKZUEuc5UVU0qd2oWZy2TCAhSxj9tFSASJlUhg43XnnS2RlI3kPYAA
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produs modificarea structurii ecosistemelor marine. Spre exemplu, o dată cu intrarea sa în 

fiordul Ringkøbing (Danemarca), M. arenaria a condus la modificarea bruscă a ecosistemului 

(Petersen și colab., 2008). Foarte posibil ca acelaşi fenomen să se fi petrecut şi în Limfjord 

unde specia Mya truncata a fost înlocuită de M. arenaria ca urmare a dispariţiei plantelor 

marine din genul Zostera (Christiansen și colab., 2006). În marea Baltică a fost observată o 

scădere a biomasei de Macoma baltica în zonele în care M. arenaria este abundentă 

(Obolewski, Piesik, 2005).  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Mya arenaria a dovedit capacitatea de a interactiona cu alte specii de bivalve si nu 

numai. In Marea Neagră, in urma interactiunii indirecte cu alte specii psamofile – Lentidium 

mediterraneum, Cerastoderma edule, Chione gallina etc – Mya arenaria a reușit să s     e 

impună în asociatiile bentale respective (Gomoiu, 1981a, Gomoiu, 1981b, Gomoiu, 1981c, 

Gomoiu, 1981d, Gomoiu, 1983). Pot fi enumerate peste 40 de specii bentale de nevertebrate 

ale caror populatii au suferit un impact direct dupa stabilizarea populatiilor de Mya arenaria 

in zona fundurilor nisipoase de la litoralul românesc. Astfel     , dupa patrunderea lui Mya 

arenaria asociațiile      de organisme bentale de pe fundurile puţin adânci au fost mult mai 

reduse comparativ cu anii 1950 (Tigănuş, Dumitrache 1991-1992). Din cele 48 de specii 

înregistrate în anii 1960, 32 de specii nu au mai fost regăsite de loc în perioada de după 1980 

(dintre acestea - Podocoryne carnea, Nereis diversicolor, Heteromastus filiformis, Abra 

nitida milaschewichi, Spisula subtruncata, Nassarius reticulatus, Cyclope neritea, 

Pseudoparamysis pontica, Bathyporeia guilliamsoniana, Cardiophylus baeri, Crangon 

crangon, Diogenes pugilator etc.); de asemenea, au apărut 16 specii noi (ca Phyllodoce 

maculata, Polydora limicola, Capitella capitata, Anadara kagoshimensis (Scapharca 

inaequivalvis),       ș.a.). Acest exemplu a schimbărilor în populaţiile de organisme bentale 

demonstreaza rolul interactiunii cu Mya arenaria (Skolka, Gomoiu, 2004). 

 In Limfjord Mya truncata a fost înlocuită de M. arenaria ca urmare a dispariţiei 

plantelor marine din genul Zostera (Christiansen și colab., 2006). În marea Baltică a fost 

observată o scădere a biomasei de Macoma baltica în zonele în care M. arenaria este 

abundentă (Obolewski, Piesik, 2005). 
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3. Alte informații relevante 

Specia prezintă interes economic ridicat în arealul nativ, fiind recoltată pe coastele 

atlantice ale Americii de Nord începând de la jumătatea secolului al XIX-lea. Carnea acestei 

scoici este apreciată şi consumată frecvent, proaspătă sau conservată, de către locuitorii 

porturilor. Cele mai cunoscute arii de recoltare din America de Nord sunt reprezentate de 

New England şi Chesapeake Bay (Congleton și colab., 2006). Carnea mai este utilizată de 

către pescari drept momeală pentru cod (Abraham, Dillon, 1986). 

M. arenaria este utilizată ca specie indicator în unele ţări baltice, precum şi în aria sa 

nativă, în special datorită dimensiunilor sale (adulţii pot atinge 10 cm), longevităţii (maxim 

28 de ani) şi uşurinţei cu care poate fi identificată (Foster și colab., 1987; Yang și colab., 

2006; Strasser și colab., 2008). 
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Palaemon macrodactylus 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902  

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Decapoda, Malacostraca, Palaemonidae 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): marin 
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2. Documentare impact: impact documentat pentru Europa, nu și pentru România. 

a. competiție 

În SUA există îngrijorare cu privire populaţiile speciilor native de Crangon spp. (de 

ex. C. franciscorum) (Siegfried, 1980). O serie de studii au observat faptul că P. 

macrodactylus ocupă de obicei nişe ecologice diferite faţă de speciile native din SUA 

(Newman, 1963; Carlton, 1979), dar ulterior s-a demonstrat că există o suprapunere a dietei 

speciilor respective (Sitts and Knight, 1979; Siegfried, 1982). În Marea Britanie, specia 

Palaemon longirostrum este ameninţată datorită competiţiei cu P. macrodactylus (Chadd and 

Extence, 2004). Deşi ocupă acelaşi nivel trofic, în estuarul Guadalquivir (Spania) a fost 

observat faptul că P. macrodactylus a ocupat o nişă slab utilizată de nativul P. logirostrum, 

însă acest lucru nu exclude posibilitatea ca specia alogenă să îşi extindă teritoriul în viitor, 

mai ales că există o suprapunere a dietelor celor două specii (González-Ortegón și colab., 

2010). O situaţie similară celei din Spania a fost observată şi în estuarul Gironde (Franţa) 

(Béguer și colab., 2011). Interacţiunea de competiţie pentru procurarea hranei a fost studiată 

la P. macrodactylus comparativ cu trei specii native nord americane (P. pugio, P. vulgaris, P. 

intermedius). Observaţiile au sugerat că specia P. macrodactylus prezintă un avantaj prin 

controlul surselor de hrană datorită unui comportament mai agresiv faţă de celelalte specii 

(Horvath și colab., 2020). 

b. prădătorism 

Specia este omnivoră dar are regim predominant carnivor, putând manifesta canibalism 

în condiții de laborator (Ashelby, 2012) 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 
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Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul.  

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul.  

k. impact asupra structurii ecosistemelor 

Este cunoscut faptul că P. macrodactylus apare cu precădere în zone cu regim special 

(spre exemplu, în Marea Britanie a fost observant în rezervaţii ştiinţifice, arii de protecţie 

specială etc.), dar impactul speciei asupra acestor habitate nu este cunoscut în prezent 

(Ashelby, 2012). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante 

Nu este cunoscut vreun impact negativ al speciei P. macrodactylus asupra economiei, 

dar este recomandată supravegherea potenţialelor efecte asupra speciilor native exploatate 

(Ashelby, 2012). Specia este de interes pentru consum, dar prezintă o valoare economică 

redusă în China, Japonia şi Coreea, unde este colectată mai mult întâmplător, cu alte specii de 

interes. În California (SUA) specia este folosită ca momeală pentru pescuit (Ashelby, 2012). 
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NEVERTEBRATE DULCICOLE 

 

Corbicula fluminalis  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Corbicula fluminalis (O.F.Müller, 1774) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Mollusca/Bivalvia/Venerida 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): acvatic - dulcicol 

 

2. Documentare impact: Impact documentat pentru Europa. Pentru România nu exista 

date. 

 a. competiție 

Specia poate intra in competitie cu C. fluminea specia inrudita. În Europa există 

populații simpatrice de C. fluminalis și C. fluminea (Swinnen și colab., 1998; Csányi, 

1999; Pfenninger și colab., 2002; Paunovic și colab., 2007; Ciutti și Cappelletti, 2009), cu 

aceleași cerințe de habitat (Karatayev și colab., 2007) și căi de reproducere similare 

(Korniushin, 2004). 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

 Siripattrawan și colab. (2000) au sugerat că toate speciile de apă dulce din genul 

Corbicula ar trebui considerate descendențe clonale. Cu toate acestea, acest lucru nu se 

aplică la populațiile europene, deoarece aici morfotipurile atribuite C. fluminea sunt 

meiotice și capabile de hibridizare cu C. fluminalis (Pfenninger și colab., 2002). Corelația 

dintre morfologia spermatozoizilor și modul de reproducere a fost caracterizată pentru 

speciile genului Corbicula și anume când sunt prezenți spermatozoizii biflagelați, ei sunt 

considerați un marker pentru androgeneză și prezența spermatozoizilor monoflagelați, 

indică reproducerea sexuală (Glaubrecht și colab., 2003; McKone și Halpern, 2003; 

Ishibashi și colab. , 2003). 

 d. transmiterea de boli speciilor native 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
68 

 

 Densitățile mari la care ajung in speciile de Corbiculidae și gama largă de organisme care 

utilizează bivalvele ca gazdă finală sau secundară sunt într-adevăr responsabile pentru 

problemele de sănătate din aria sa nativă la oameni și animale (Darrigran, 2002; Sousa și 

colab., 2008b). 

Trematodul Echinostoma sp. este cel mai semnalat parazit pentru Corbicula sp., detectată 

pentru prima dată de Bonne (1941). Echinostomiaza este răspândită în Asia de Sud-Est și 

Extremul Orient (China continentală, Taiwan, India, Coreea, Malaezia, Filipine și 

Indonezia) (Huffman și Fried, 1990). Corbicula este una dintre gazde și unele forme de 

paraziți provoacă boli severe la om și sunt încă o problemă de sănătate publică în zonele 

endemice. Transmiterea căii se face prin consumul de scoici crude sau gătite insuficient 

(Carney și colab., 1980). 

 e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Specia C. fluminalis poate bioacumula în mod eficient metale grele precum Zn, Cu, 

Hg sau Cd (Pourang, 1996). Cu toate acestea, o relație clară între obiceiurile de hrănire și 

bioacumularea Cd, Cu și Zn nu este confirmată în mod clar (Villar și colab., 2001). 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

 h. ierbivorie 

Specie filtratoare, care se hrănește cu bacteriile bentonice, diatomeele și surplusul de materie 

organică depus chiar de ele. (Reid și colab., 1992; Hakenkamp și Palmer, 1999). 

 i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Specia poate provoca prin filtrare modificarea ciclului nutrienților și structura rețelei 

alimentare care interferează cu stabilitatea comunității (Mattice, 1979; Phelps, 1994a; 

Crooks, 2002; Karatayev și colab., 2005; 2007; Sousa și colab., 2009). 

 j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Valvele de scoici, fie individual, fie agregate în pături dense, modifică microscopic și 

macroscopic fluxul de apă și infiltrarea în sedimente care afectează transportul particulelor 

(Gutierrez și colab. 2003). Se preconizează că scoicile izolate vor crește stresul de forfecare 
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provocând eroziune în zona imediat apropiată aglomerării (adică, la fel ca orice alt obiect 

rigid care iese din suprafața sedimentului; Eckman și Nowell 1984). Acest lucru poate avea 

ca rezultat petele bogate în materie organică care apar la o scară de centimetri în jurul patului 

de scoici care se așteaptă să afecteze distribuția microorganismelor (Pilditch și colab. 1998). 

Bivalvele invazive care trăiesc îngropate în sediment pot modifica caracteristicile 

fizice ale substratului prin prelucrare, influențând procesele și funcțiile ecosistemului, precum 

și densitatea și performanța altor organisme (Vaughn și Hakenkamp 2001). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor 

Speciile de Corbicula sunt ingineri ai ecosistemelor deoarece au impact asupra 

structurii habitatului, biomineralizării, oxigenării și structurii comunității 

planctonice/bentonice. Pot modifica ciclul nutrienților și structura rețelei alimentare care 

interferează cu stabilitatea comunității (Mattice, 1979; Phelps, 1994a; Crooks, 2002; 

Karatayev și colab., 2005; 2007; Sousa și colab., 2009).   

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Fecalele și pseudofecalele de Corbicula sp. cresc materia organică din sedimente 

(Vaughn și Hakenkamp 2001) și această situație ar putea oferi hrană suplimentară pentru 

speciile bentonice (Roditi și colab., 1997). Cu toate acestea, această relație nu a fost observată 

deoarece Corbicula sp. se hrănește cu bacterioplancton și fitoplancton și cu surplusul de 

materie organică depus chiar de ele. (Reid și colab., 1992; Hakenkamp și Palmer, 1999). 

 

3. Alte informații relevante 

Nu este cazul. 
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Corbicula fluminea  

1.  Descriere specie 

Denumire stiintifica (cf. GBIF): Corbicula fluminea (O.F.Müller, 1774) 

Incadrare taxonomica (Increngatura/clasa/ordin): Mollusca/Bivalvia/Venerida 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): acvatic - dulcicol 

 2. Documentare impact: Impact documentat pentru Europa. Pentru România nu exista 

date. 

 a. competitie 

Intra in competitie cu specii de bivalve native si invazive. Scoica asiatică Corbicula 

fluminea este recunoscută drept unul dintre cele mai importante specii invazive din 

ecosistemele acvatice (McMahon, 2002). În ultimii 80 de ani, speciile din genul Corbicula și-

au extins arealul de la Asia, Oceania și Africa la ecosistemele americane și europene 

(Mouthon, 2001a,b; McMahon, 2002). Datorită comportamentului său invaziv este esențială 

studierea structurii populațiilor din ecosistemele invadate. C. fluminea, ca si alte câteva specii 

de bivalve sunt filtratoare dominante în ecosistemele de apă puțin adâncă și toate sunt specii 

invazive, cum ar fi Corbula amurensis, C. gigas, D. polymorpha, L. fortunei, cu rate de 

filtrare ridicate (Dame 1996; Strayer și colab. 1999). 

Creșteri ale clarității apei au fost observate în mod obișnuit după stabilirea mai multor 

bivalve invazive (Phelps 1994). 

 b. Prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 
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Siripattrawan și colab. (2000) au sugerat că toate speciile de apă dulce din genul 

Corbicula ar trebui considerate descendențe clonale. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică 

la populațiile europene, deoarece aici morfotipurile atribuite C. fluminea sunt meiotice și 

capabile de hibridizare cu C. fluminalis (Pfenninger și colab., 2002). Corelația dintre 

morfologia spermatozoizilor și modul de reproducere a fost caracterizată pentru speciile 

genului Corbicula și anume când sunt prezenți spermatozoizii biflagelați, ei sunt considerați 

un marker pentru androgeneză și prezența spermatozoizilor monoflagelați, indică 

reproducerea sexuală (Glaubrecht și colab., 2003; McKone și Halpern, 2003; Ishibashi și 

colab. , 2003). 

 d. transmiterea de boli speciilor native 

Densitățile mari la care ajung in speciile de Corbiculidae și gama largă de organisme 

care utilizează bivalvele ca gazdă finală sau secundară sunt într-adevăr responsabile pentru 

problemele de sănătate din aria sa nativă la oameni și animale (Darrigran, 2002; Sousa și 

colab., 2008b). 

Trematodul Echinostoma sp. este cel mai semnalat parazit pentru Corbicula sp., 

detectată pentru prima dată de Bonne (1941). Echinostomiaza este răspândită în Asia de Sud-

Est și Extremul Orient (China continentală, Taiwan, India, Coreea, Malaezia, Filipine și 

Indonezia) (Huffman și Fried, 1990). Corbicula este una dintre gazde și unele forme de 

paraziți provoacă boli severe la om și sunt încă o problemă de sănătate publică în zonele 

endemice. Transmiterea căii se face prin consumul de scoici crude sau gătite insuficient 

(Carney și colab., 1980). 

 e. parazitism 

Nu este cazul. 

 f. toxicitate 

García și Protogino (2005) arată că C. fluminea este o sursă de hrană pentru pești, care 

ar putea induce acumularea de metale grele la niveluri trofice superioare. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

 h. ierbivorie 

Specia filtratoare, se hrănește cu bacterioplancton si fitoplancton. 
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 i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Datorită abundenței sale, această specie poate juca un rol semnificativ în ciclul 

nutrienților și în cuplarea bentonică-pelagică, și sunt potențial responsabile de modificări 

ecologice importante (Sousa și colab., 2008b). 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

C. fluminea suplimentează hrănirea prin filtrare cu hrănirea cu ajutorul cililor de pe 

picior cu care strânge particule din sediment ceea ce contribuie la modificarea sedimentelor 

(Vaughn și Hakenkamp 2001). Toate aceste activități au ca rezultat modificări fizice ale 

sedimentelor, care includ modificarea granulației sedimentului, conținutului de materie 

organică, agregării, porozității și capacității de reținere a apei, concentrațiile de oxigen și 

nutrienți, și alți factori abiotici care controlează ratele proceselor biogeochimice precum și 

distribuția și supraviețuirea alte organisme (Vaughn și Hakenkamp 2001, Sousa 2009). Prin 

filtrare, ca si alte specii de bivalve invazive, elimină o gamă largă de tipuri și dimensiuni de 

particule din coloana de apă, rezultând adesea în scăderea stocurilor de fitoplancton și 

zooplancton și modificări generale ale structurii comunității planctonice (Caraco și colab. 

1997; Pace și colab. 1998; Bastviken și colab. 1998; Strayer și colab. 1999; Thorp și Casper 

2002). 

Valvele de scoici, fie individual, fie agregate în pături dense, modifică microscopic și 

macroscopic fluxul de apă și infiltrarea în sedimente care afectează transportul particulelor  

(Gutierrez și colab. 2003). Se preconizează că scoicile izolate vor crește stresul de forfecare 

provocând eroziune în zona imediat apropiată aglomerării (adică, la fel ca orice alt obiect 

rigid care iese din suprafața sedimentului). Acest lucru poate avea ca rezultat petele bogate în 

materie organică care apar la o scară de centimetri în jurul patului de scoici care se așteaptă 

să afecteze distribuția microorganismelor și a organismelor mici ce trăiesc in sediment 

(Pilditch și colab. 1998). 

Bivalvele invazive care trăiesc îngropate în sediment pot modifica caracteristicile 

fizice ale substratului prin prelucrare, influențând procesele și funcțiile ecosistemului, precum 

și densitatea și performanța altor organisme (Vaughn și Hakenkamp 2001). 

 k. impact asupra structurii ecosistemelor 

Corbicula fluminea domină abundența, biomasa și producția secundară multe 
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ecosisteme acvatice la nivel mondial. A avut printre cele mai mari valori de producție 

secundară măsurate vreodată pentru o specie care colonizează un ecosistem de apă dulce, iar 

această situație poate fi responsabilă pentru schimbările în comunitățile bentice și/sau în 

funcționarea ecosistemului (Sousa, 2008). Mecanismul din spatele dominanței sale ecologice 

poate fi o competitivitate mai mare, fie pentru că exploatează mai bine resursele, fie pentru că 

abundența sa este atât de mare încât interferează cu capacitatea nevertebratelor native de a 

dobândi resurse (Byers, 2000; Hall și colab., 2006) . În plus, această specie are un ciclu de 

viață cu strategie reproductivă de tip r (durata scurtă de viață, maturitatea timpurie, creșterea 

rapidă și fecunditatea ridicată) care poate fi un avantaj în ecosistemele supuse perturbărilor 

periodice cauzate spre exemplu de secetă. De fapt, în Estuarul Mihno din Portugalia, C. 

fluminea s-a recuperat rapid după impactul cauzat de canicula din 2005, pe când bivalvele 

native au suferit pierderi însemnate. 

C. fluminea este un element fundamental în habitatele in care atinge densități 

importante, posibil sechestrând o mare parte din carbonul disponibil pentru producția 

bentonică și modificând funcționarea ecosistemului. Această specie trebuie luată în 

considerare la modelarea ciclurilor de nutrienți și a fluxului de energie în ecosistemele 

acvatice invadate. 

C. fluminea are una dintre cele mai mari rate de filtrare, comparativ cu speciile native 

precum sferidele și unionidele (McMahon, 1991). În consecință, unul dintre impacturile 

majore va fi asupra reducerii comunităților planctonice (Cohen și colab., 1984; Lauritsen, 

1986b; Leff și colab., 1990). Comportamentul de hrănire al genului Corbicula sp. poate 

induce efecte largi în ecosistemul invadat prin îmbunătățirea penetrării luminii care crește 

acoperirea macrofitelor (Phelps, 1994a; Karatayev și colab., 2007). Reprezintă un cuplaj 

important între procesul bentonic și pelagic, deoarece folosește materie organică atât din 

coloana de apă, cât și din sedimente (Leff și colab., 1990; Hakenkamp și Palmer, 1999). 

Corbicula influențează macrobentosul în partiționarea azotului și joacă un rol important în 

producția primară prin reciclarea materialului azotat (Yamamuro și Koike, 1993).  

Bioturbarea sedimentelor prin mișcările bivalvelor crește conținutul de apă și oxigen 

din sedimente, eliberând substanțe nutritive și transferând metale din sediment în coloana de 

apă (Vaughn și Hakenkamp, 2001; Ciutat și Boudou, 2003).  
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Fecale și pseudofecalele de Corbicula sp. cresc materia organică din sedimente 

(Vaughn și Hakenkamp 2001) și această situație ar putea oferi hrană suplimentară pentru 

speciile bentonice (Roditi și colab., 1997). Cu toate acestea, această relație nu a fost observată 

deoarece Corbicula sp. se hrănește cu bacteriile bentonice, diatomeele și surplusul de materie 

organică depus chiar de ele. (Reid și colab., 1992; Hakenkamp și Palmer, 1999). 

Speciile de Corbicula sunt ingineri ai ecosistemelor deoarece au impact asupra 

structurii habitatului, biomineralizării, oxigenării și structurii comunității 

planctonice/bentonice. Pot modifica ciclul nutrienților și structura rețelei alimentare care 

interferează cu stabilitatea comunității (Mattice, 1979; Phelps, 1994; Crooks, 2002; 

Karatayev și colab., 2005; 2007; Sousa și colab., 2009). 

Acumularea de scoici moarte (valve) mărește rugozitatea fundului îmbunătățind 

eterogenitatea față de fundurile moi, care pot oferi protecție speciilor bentonice împotriva 

eroziunii (Gutiérrez și colab., 2003; Sousa și colab., 2009) . Producția de cochilii la speciile 

bivalve joacă un rol important în ciclul de CO2 și Ca (Chauvaud și colab., 2003).  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

García și Protogino (2005) arată că C. fluminea este o sursă de hrană pentru pești, care 

ar putea induce acumularea de metale grele la niveluri trofice superioare. Specia C. fluminalis 

poate bioacumula în mod eficient metale grele precum Zn, Cu, Hg sau Cd (Pourang, 1996). 

Cu toate acestea, o relație clară între obiceiurile de hrănire și bioacumularea Cd, Cu și Zn nu 

este confirmată în mod clar (Villar și colab., 2001). Rezistența ridicată a speciei C. fluminea 

la substanțe toxice în comparație cu alte specii poate spori persistența lor și de a exclude 

taxoni endemici din ecosisteme poluate (Burress și colab., 1976). 

Valvele goale, rămase după moartea animalului, persistă în bentos, oferind un habitat 

adecvat pentru alte specii, în special pe fundurile moi (Gutiérrez și colab., 2003). Exista studii 

care amintesc de efectele pozitive ale Corbicula sp. asupra ecosistemelor precum cel din 

Lacul Constance, Elveția, unde colonizarea recentă cu C. fluminea a sporit proliferarea 

speciilor tipice de substrat dur pe o suprafață moale-bentonică (de exemplu, Caenis sp. și-a 

mărit densitatea) (Werner și Rothhaupt, 2007).  

În râul Tennessee, SUA, se menționează că C. fluminea s-a stabilit cu succes și este 

considerat de mulți autori ca fiind responsabil pentru declinul speciilor native de unionide 
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(Williams și colab., 1993). Și în Europa invazia speciei Corbicula fluminea amenință speciile 

native de unionide (Reis, 2003; Geist și Kuehn, 2005). 

Vaughn și Spooner (2006), au demonstrat că comunitățile de unionide exclud 

Corbicula sp. Cu toate acestea, un studiu anterior realizat de Clarke (1986) sugerează ca 

Corbicula este capabilă de excluderea competitivă a unionidelor. 

Cu toate acestea, Corbicula sp. invadează preferențial habitatele în care comunitățile 

native de scoici sunt deja în declin (Strayer, 1999) și impactul său asupra speciilor native este 

mult mai slab decât cel al speciei Dreissena polymorpha (Strayer, 1999). Supraviețuirea 

stadiilor larvare de scoici native poate fi afectată de Corbicula sp. prin competiție directă 

pentru hrană, perturbarea sedimentelor și deplasarea speciilor în aval (Strayer, 1999).  

O altă situație de luat în considerare implică mortalitatea masivă a speciei C. fluminea 

în perioadele cu apă caldă. Descompunerea scoicilor are în mod clar potențialul de a provoca 

moartea pentru stadiile juvenile ale unor specii de unionide. În timpul descompunerii, crește 

excesiv concentrația de amoniac (Cherry și colab., 2005; Cooper și colab., 2005). 

 

3.  Alte informații relevante 

În SUA, C. fluminea este considerată o specie problemă și care a cauzat daune în 

valoare de milioane de dolari țevilor de admisie utilizate în industria energiei și de adducțiune 

a apei. De exemplu, cochilii de Corbicula spp. în centralele electrice din America de Nord au 

provocat ocluzia conductelor cu diametru mic (<4 cm), a schimbătorului de căldură/tubului 

condensatorului, a liniilor de protecție împotriva incendiilor și a filtrelor de curs (McMahon 

2000). Costul eliminării acestora din sistemul de țevi este estimat la aproximativ un miliard 

de dolari SUA în fiecare an. C. fluminea în stadiu de juvenil este transportată de curenții de 

apă în condensatoarele instalațiilor electrice de generare unde se atașează de pereți prin fire 

de byssus, crescând și obstrucționând în cele din urmă fluxul de apă (Potter și Liden, 1986). 

Mai multe reactoare nucleare au trebuit să fie închise temporar în SUA pentru îndepărtarea 

valvelor de Corbicula din sistemele de răcire (Isom, 1986). 

În Ohio și Tennessee, unde albiile râurilor sunt dragate pentru nisip și pietriș pentru a 

fi utilizate ca material de agregare în ciment, densitățile ridicate de C. fluminea au făcut ca 

scoicile să se încorporeze în ciment, slăbind structura ( Sinclair și Isom, 1961). 
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Populațiile europene de scoici asiatice nu au provocat până acum niciun impact 

economic major în instalațiile industriale (Paunovic și colab., 2007). Cu toate acestea, trebuie 

luate măsuri înainte ca situațiile dificile generate de invazia acestei specii să nu apară. 
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Dreissena polymorpha  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Mollusca/Bivalvia/Myida 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): acvatic - dulcicol 
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2. Documentare impact: Impact documentat in Europa și România. 

a. competiție 

Datorită capacității sale mari de filtrare și a densităților populaționale mari, D. 

polymorpha concurează cu speciile native de scoici. Specia încetinește procesele de 

eutrofizare, indirect favorizează înflorirea algală, crește transparența apei și ameliorează 

condițiile pentru macro-vegetație bentonică. Prin depunerea de materie organică D. 

polymorpha crește densitatea organismelor din depozitele bentice. Dreissena consumă mult 

plancton din apă. În lacul Esrum, Danemarca, 18% din producția de fitoplancton a fost 

consumată de D. polymorpha (Hamburger și colab. 1990). Prin urmare, acest lucru poate 

provoca o scădere a populațiilor unor pești.  

Printre organismele care concurează cu scoicile din genul Dreissena pentru substraturi 

dure se numără bureții, celenteratele, amfipodele, briozoarele și alte specii de scoici cu 

același stil de viață. De asemenea, este prezentă competiția intra și interspecifică la 

populațiile mixte de dreissenide. 

b. prădătorism 

 Nu este cazul 

c. hibridizare 

Hibrizii dintre D. rostriformis bugensis și D. polymorpha au fost obținuți în laborator 

prin combinarea gametilor colectați după expunerea la serotonină. Cu toate acestea, larvele 

hibride nu au supraviețuit până la stadiul de sedimentare (Nichols și Black, 1994), indicând 

faptul că hibridizarea interspecifică reușită între aceste moluște este puțin probabil să aibă loc 

în condiții naturale. Un studiu molecular de la speciile D. polymorpha și D. rostriformis 

bugensis din Lacul Ontario și Lacul Erie nu a evidențiat niciun individ hibrid (Spidle și 

colab., 1995).  

d. transmiterea de boli speciilor native  

În Europa, cel mai frecvent parazit este Bucephalus polymorphus (Plathelmintes, 

Trematoda). Frecvența apariției infestării nu depășește de obicei 10-20% din populația de 

dreissenide dintr-un habitat (Zdun și colab., 1994).  

e. parazitism 

Nu este cazul. 
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f. toxicitate 

 Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Dreissena polymorpha formează aglomerări de mii indivizi pe structuri 

artificiale/naturale sau în sistemele de apă brută, fiind un component major al foulingului in 

toate habitatele unde este prezenta. 

h. ierbivorie 

Specie filtratoare, hranindu-se cu fitoplancton, ca toate speciile de bivalve. Poate avea 

impact majosr, contribuind la scaderea biomasei fitoplanctonului (Hamburger și colab. 1990). 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Ca si alte bivalve, Dreissena polymorpha poate acumula substante chimice in timpul 

filtrarii, avand aspfel impact asupra circuitului diferitelor substante. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Atat aglomerarile de indivizi legati prin bissus, cat si acumularile de valve care pot 

atinge grosimi de ordinul zecilor de cm produc o modificare a structurii fizice a fundului apei. 

Prin filtrare, poate produce scaderea drastica a densității planctonului si limpezirea apei, ceea 

ce duce la schimbarea radicala a conditiilor de iluminare. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor 

Ca specie care participa la formarea bentosului prin fixare cu bissus, formează 

structuri complexe care pot fi folosite de nișe de către specii native sau invazive (cum este 

cazul amfipodelor pontocaspice). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Specia încetinește procesele de eutrofizare, indirect favorizează înflorirea algală, 

crește transparența apei și ameliorează condițiile pentru macro-vegetație bentonică. Prin 

depunerea de materie organică D. polymorpha crește densitatea organismelor din depozitele 

bentice. Dreissena consumă mult plancton din apă. În lacul Esrum, Danemarca, 18% din 

producția de fitoplancton a fost consumată de D. polymorpha (Hamburger și colab. 1990). 

Prin urmare, acest lucru poate provoca o scădere a populațiilor unor pești. 

Printre organismele care concurează cu scoicile din genul Dreissena pentru substraturi 

dure se numără bureții, celenteratele, amfipodele, briozoanele și alte specii de scoici cu 
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același stil de viață. De asemenea, este prezentă competiția intra și interspecifică la 

populațiile mixte de dreissenide. 

Introducerea și proliferarea speciilor de D. polymorpha și D. rostriformis bugensis în 

regiunea Marilor Lacuri din America de Nord a coincis cu scăderi dramatice ale densității și 

biomasei amfipodelor bentonice din specia Diporeia hoyi, care furniza aproximativ 20% din 

bugetul energetic pentru piscicultura din regiune (Dermott și Munawar, 1993; Dermott, 2001; 

Lozano și colab., 2001; Dermott și colab., 2005; Nalepa și colab., 2006). Motivele pentru 

răspunsul negativ al amfipodului la la prezența acestor scoici nu este pe deplin elucidat. O 

posibilă explicație este că au concurat pentru hrană. Dovezile sugerează, totuși, că motivul 

este mai complex, deoarece amfipodele au dispărut complet chiar și din acele localități în 

care dreissenidele sunt rare sau absente și hrana este abundentă (Nalepa și colab., 2006). 

Scoicile native aparținând genurilor Unio și Anodonta, dintre care unele sunt listate la 

nivel național în Listele roșii sunt folosite de D. polymorpha ca substrat dur pentru 

colonizare. Acele scoici care servesc drept „gazde” pentru Dreissena sunt efectiv înfometate, 

deoarece ele nu se mai pot hrăni, fiind pur și simplu ”sufocate” de noua colonie (Böhmer și 

colab. 2001). Impactul negativ exercitat asupra scoicilor unionide native este deosebit de 

îngrijorător (Schloesser și Nalepa, 1994; Karatayev și colab., 1997; Schloesser și colab., 

1998; Ricciardi și colab., 1998; Burlakova și colab., 2000). Când sunt atașate de cochiliile 

unionidelor, dreissenidele le împiedică îngroparea și le limitează capacitatea de deplasare. 

Mai important, Dreissena atașată împiedică unionidele să-și deschidă valvele și să își scoată 

sifoanele pentru respirație, hrănire și reproducere și, de asemenea, împiedică închiderea 

valvelor. Cele mai severe mortalități în masă ale unionidelor native apar în etapele inițiale ale 

colonizării unui corp de apă de către dreisenide, când populațiile de scoici invazive cresc 

rapid. Cu timpul, însă, acest impact negativ devine mai slab, făcând posibilă coexistența 

speciei Dreissena polymorpha și a unionidelor native în același habitat (Karatayev și colab., 

1997; Burlakova și colab., 2000). 

Prin limpezirea apei in urma filtrarii planctonului de catre aglomerările de Dreissena, 

speciile native sunt defavorizate. 

In Europa, s-a constatat ca in multe cazuri au aparut asociații bentale complexe, in 

care Dreissena polymorpha ofera nisa de habitat pentru amfipode invazive ponto-caspice – 
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Dikerogammarus villosus, Dikerogammarus haemobaphes, Chelicorophium curvispinum 

uneori adaugandu-se speciilor ponto-caspice si amfipodul invaziv nord-american 

Dikerogammarus tigrinus. In mod indirect, specii de guvizi invazivi ponto-caspici ca 

Neogobius gymnotrachelus sau Neogobius fluviatilis (Grabowski și colab., 2007), pot 

beneficia de aceste asociatii, adaptandu-se mai rapid in habitate noi. 

 

3.  Alte informații relevante 

Apariția speciei D. polymorpha în zonele cu ape puțin adânci care funcționează ca 

spații de recreere a dus la o creștere a rănirilor, deoarece oamenii se pot tăia în valvele 

ascuțite ale scoicii și a creșterii numărului de infecții cum ar fi cea cu Leptospira interogans 

care cauzează boala Weil)(Minchin și colab., 2002). De-a lungul țărmurilor, aglomerările de 

scoici distrug plajele, iar scoicile în descompunere produc un miros extrem de urât (ZMIS, 

2002). 

Tendința speciei D. polymorpha de a forma agregate dense pe suprafețe dure a dus la 

un impact economic negativ grav pentru sistemele de aductiune a apei de consum sau 

industriale (Kovalak și colab., 1993; Minchin și colab., 2002, Aksu și colab., 2017). 
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Dreissena rostriformis bugensis  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Dreissena rostriformis bugensis Andrusov, 1897 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Mollusca/Bivalvia/Myida 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): acvatic - dulcicol 

 

2. Documentare impact: 

a. competiție 

Invazia speciilor genului Dreissena are ca rezultat scăderea densității fitoplanctonului 

și a concentrațiilor de clorofilă din mediu (vezi Karatayev și colab., 1997; 2002, 2007; Idrisi 

și colab., 2001; Vanderploeg și colab., 2002; Burlakova și colab., 2005). Cu toate acestea, 

fluxul crescut de substanțe nutritive din scoici în combinație cu hrănirea selectivă poate 

facilita dezvoltarea anumitor specii de alge, de exemplu, cianobacteriile care provoacă 

înflorirea apei (Pillsbury și colab., 2002; Raikow și colab., 2004) . 

Abundența de zooplancton scade de obicei, după invazia de Dreissena. Această 

scădere poate rezulta din competiția pentru hrană sau din interacțiuni mai complexe, precum 

consumul crescut al zooplanctonului de către pești (Wong și colab., 2003; Kissman și colab., 

2010). 

Impactul speciilor genului Dreissena asupra comunităților de pești poate fi atât 

pozitiv și negativ, afectându-i în mod direct cât și indirect, în funcție de modul de hrănire al 

peștilor. Impactul indirect pozitiv al speciilor de Dreissena asupra peștilor bentonici poate 
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rezulta dintr-o abundență crescută de macroinvertebrate native bentice asociate cu agregările 

de scoici invazive (vezi Karatayev și colab., 1997; 2002). Impactul negativ indirect asupra 

peștilor planctivori rezultă din scăderea densității și a biomasei organismelor zooplanctonice 

din corpurile de apă invadate de Dreissena. 

Introducerea și proliferarea speciilor de D. polymorpha și D. rostriformis bugensis în 

regiunea Marilor Lacuri din America de Nord a coincis cu scăderi dramatice ale densității și 

biomasei amfipodelor bentonice din specia Diporeia hoyi, care furniza aproximativ 20% din 

bugetul energetic pentru piscicultura din regiune (Dermott și Munawar, 1993; Dermott, 2001; 

Lozano și colab., 2001; Dermott și colab., 2005; Nalepa și colab., 2006). Motivele pentru 

răspunsul negativ al amfipodului la prezența acestor scoici nu este pe deplin elucidat. O 

posibilă explicație este că au concurat pentru hrană. Dovezile sugerează, totuși, că motivul 

este mai complex, deoarece amfipodele au dispărut complet chiar și din acele localități în 

care dreissenidele sunt rare sau absente și hrana este abundentă (Nalepa și colab., 2006). Un 

studiu realizat de Dermott și colab. (2005) a demonstrat că hrănirea amfipodului Diporeia cu 

resturi de la de D. rostriformis bugensis are ca rezultat o mortalitate semnificativă la 

amfipode. 

b. prădătorism 

Nu este cazul 

c. hibridizare 

In conditii de laborator au fost obtinuti hibrizi cu specia înrudită Dreissena 

polymorpha. In natura datele arata ca o astfel de situație este improbabilă. Hibrizii dintre D. 

rostriformis bugensis și D. polymorpha au fost obținuți în laborator prin combinarea 

gametilor colectați după expunerea la serotonină. Cu toate acestea, larvele hibride nu au 

supraviețuit până la stadiul de sedimentare (Nichols și Black, 1994), indicând faptul că 

hibridizarea interspecifică reușită între aceste moluște este puțin probabil să aibă loc în 

condiții naturale. Un studiu genetic la speciile D. polymorpha și D. rostriformis bugensis din 

Lacul Ontario și Lacul Erie nu a evidențiat niciun individ hibrid (Spidle și colab., 1995).  

d. transmiterea de boli speciilor native  

Până în prezent, peste 40 de taxoni sunt asociați specia D. polymorpha (Molloy și 

colab., 1997; Karatayev și colab., 2000; Mastitsky, 2004; Mastitsky și Gagarin, 2004; 
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Mastitsky și Samoilenko, 2005). Endosimbionții de D. rostriformis bugensis nu sunt atât de 

diversi, deși sunt mult mai puține date și observații efectuate pe aceasta specie de Dreissena.  

Datele experimentale sugerează că D. rostriformis bugensis este mai puțin 

susceptibilă la infecțiile cu paraziți și comensali decât D. polymorpha. De exemplu, un studiu 

de 2 ani al dinamicii infecției de către Conchophthirus acuminatus din râul Nipru, Ucraina a 

demonstrat o rată de infecție mult mai redusă în D. rostriformis bugensis decât la D. 

polymorpha (Karatayev și colab., 2000). În mod similar, 4 taxoni de helminți patogeni au fost 

găsiți în D. polymorpha din rezervorul Rybinsk (bazinul râului Volga), Rusia, în timp ce 

nicio infecție cu helminți nu a fost înregistrată pentru D. rostriformis bugensis (Tyutin, 2005). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

 Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Creșterea transparenței apei și a pătrunderii luminii cauzate de activitatea de filtrare a 

scoicilor invazive permite macrofitelor să crească mai adânc și, astfel, să acopere porțiuni 

mai mari ale fundului unui corp de apă. Acest efect are un feedback pozitiv, deoarece paturile 

macrofitice pot fi folosite în continuare de scoici ca substrat pentru atașament (vezi 

Karatayev și colab., 1997; 2002; 2005; Vanderploeg și colab., 2002). 

h. ierbivorie 

Specie filtratoare, hranindu-se cu fitoplancton. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este documentat. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Atat aglomerarile de indivizi legati prin bissus, cat si acumularile de valve care pot 

atinge grosimi de ordinul zecilor de cm produc o modificare a structurii fizice a fundului apei. 

Prin filtrare, poate produce scaderea drastica a densitatii planctonului si limpezirea apei, ceea 

ce duce la schimbarea radicala a conditiilor de iluminare. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Ca specie care participa la formarea bentosului prin fixare cu bissus, formează 
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structuri complexe care pot fi folosite de nișe de catre specii native sau invazive. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Ambele specii invazive ale genului Dreissena formează adesea aglomerări de indivizi 

pe structuri artificiale/naturale sau în sistemele de apă brută, afectând negativ funcționarea și 

eficiența acestora. Scoicile native aparținând genurilor Unio și Anodonta, dintre care unele 

sunt listate la nivel național în Listele roșii sunt folosite de D. polymorpha ca substrat dur 

pentru colonizare. Acele scoici care servesc drept „gazde” pentru Dreissena sunt efectiv 

înfometate, deoarece ele nu se mai pot hrăni, fiind pur și simplu ”sufocate” de noua colonie 

(Böhmer și colab. 2001). 

 

3. Alte informații relevante  

D. rostriformis bugensis poate afecta negativ activitățile recreative ale oamenilor în 

diferite moduri. În ceea ce privește ambarcațiunile de agrement, de exemplu, acestea se pot 

atașa la fantele de admisie a apei din conductele de lichid de răcire, ducând la deteriorarea 

motorului din cauza supraîncălzirii. (Minchin și colab., 2002). 

Dreissenidele pot coloniza plasele de pescuit și geamandurile de navigație, făcându-le 

inutile din cauza greutății adăugate care le poate trage sub apă. Datorită marginilor ascuțite 

ale valvelor, dreisseindele provoacă adesea tăieturi și răni De-a lungul malurilor, scoicile în 

descompunere produc un miros extrem de urât, care combinat cu pericolele tăieturilor afecta 

negativ activitățile recreative desfășurate în apropierea corpurilor de apă. (ZMIS, 2002). 

Invadarea de către specia D. rostriformis bugensis a numeroase corpuri de apă 

europene și nord-americane a dus la o serie de efecte negative la nivel economic. Datorită 

capacității lor de a coloniza suprafețe dure, aceste scoici devin o problemă majoră de 

colmatare pentru infrastructurile de transport ale apei, provocând daune și cheltuieli de 

exploatare crescute. scoicile invadează și înfundă conductele de admisie a apei și sistemele de 

filtrare a apei din orașe și centralele electrice, sistemele de prevenire a incendiilor, barajele de 

navigație, docurile, geamandurile, corpurile navelor comerciale și de agrement etc. (Molloy, 

1998). Numai în SUA, costurile estimate asociate cu invazia de Dreissena totalizează 

aproximativ 1 miliard de dolari pe an (Pimentel și colab., 2005). 

 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
93 

 

Bibliografie 

Karatayev AY, Burlakova LE, Padilla DK, 1997. The effects of Dreissena polymorpha 

(Pallas) invasion on aquatic communities in Eastern Europe. Journal of Shellfish 

Research, No. 16:187-203. 

Karatayev AY, Burlakova LE, Padilla DK, 2002. Impacts of zebra mussels on aquatic 

communities și their role as ecosystem engineers. In: Invasive Aquatic Species of 

Europe: Distribution, Impacts și Management [ed. by Leppäkoski E, Gollasch S, 

Olenin] Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 433-446. 

Karatayev AY, Padilla DK, Minchin D, Boltovskoy D, Burlakova LE, 2007. Changes in 

global economies și trade: the potential spread of exotic freshwater bivalves. 

Biological Invasions, 9(2):161-180.  

Idrisi N, Mills LE, Rudstam IG, Stewart DJ, 2001. Impact of zebra mussels (Dreissena 

polymorpha) on the pelagic lower trophic levels of Oneida Lake, New York. 

Canadian Journal of Fisheries și Aquatic Sciences, No. 58:1430-1441. 

Vanderploeg HA, Liebig JR, Carmichael WW, Agy MA, Johengen TH, Fahnenstiel GL, 

Nalepa TF, 2001. Zebra mussel (Dreissena polymorpha) selective filtration promoted 

toxic Microcystis blooms in Saginaw Bay (Lake Huron) și Lake Erie. Canadian 

Journal of Fisheries și Aquatic Sciences, 58(6):1208-1221. 

Burlakova LE, Karatayev AY, Padilla DK, 2005. Functional changes in benthic freshwater 

communities after Dreissena polymorpha (Pallas) invasion și consequences for 

filtration. In: The Comparative Roles of Suspension Feeders in Ecosystems [ed. by 

Dame R, Olenin S] The Netherlands: Springer, 263-275. [NATO Science Series IV: 

Earth și Environmental Sciences, volume 47.] 

Pillsbury RW, Lowe RL, Pan YD, Greenwood JL, 2002. Changes in the benthic algal 

community și nutrient limitation in Saginaw Bay, Lake Huron, during the invasion of 

the zebra mussel (Dreissena polymorpha). Journal of North American Benthological 

Society, 21(2):238-252. 

Raikow DF, Sarnelle O, Wilson AE, Hamilton SK, 2004. Dominance of the noxious 

cyanobacterium Microcystis aeruginosa in low-nutrient lakes is associated with exotic 

zebra mussels. Limnology și Oceanography, 49(2):482-487. 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
94 

 

Wong WH, Levinton JS, Twining BS, Fisher N, 2003. Assimilation of micro- și 

mesozooplankton by zebra mussels: a demonstration of the food web link between 

zooplankton și benthic suspension feeders. Limnology și Oceanography, No. 48:308-

312. 

Kissman CEH, Knoll LB, Sarnelle O, 2010. Dreissenid mussels (Dreissena polymorpha și 

Dreissena bugensis) reduce microzooplankton și macrozooplankton biomass in 

thermally stratified lakes. Limnology și Oceanography, 55(5):1851-1859. 

http://www.aslo.org/lo/toc/vol_55/issue_5/1851.pdf 

Vanderploeg HA, Nalepa TF, Jude DJ, Mills EL, Holeck KT, Liebig JR, Grigorovich IA, 

Ojaveer H, 2002. Dispersal și emerging ecological impacts of Ponto-Caspian species 

in the Laurentian Great Lakes. Canadian Journal of Fisheries și Aquatic Sciences, 

59:1209-1228. 

Molloy DP, Karatayev AY, Burlakova LE, Kurandina DP, Laruelle F, 1997. Natural enemies 

of zebra mussels: predators, parasites și ecological competitors. Reviews in Fisheries 

Science, 5(1):27-97. 

Nichols SJ, Black MG, 1994. Identification of larvae: the zebra mussel (Dreissena 

polymorpha), quagga mussel (Dreissena rostriformis bugensis), și Asian clam 

(Corbicula fluminea). Canadian Journal of Zoology, No. 72:406-417. 

Spidle AP, Mills EL, May B, 1995. Absence of naturally occurring hybridization between the 

quagga mussel (Dreissena bugensis) și the zebra mussel (D. polymorpha) in the lower 

Great Lakes. Canadian Journal of Zoology, No. 73:400-403. 

Mastitsky SE, 2004. Candidate Dissertation. Minsk, Russia: Institute of Zoology of the 

National Academy of Sciences of the Republic of Belarus,. 

Mastitsky SE, Gagarin VG, 2004. Nematodes which infect the mollusc Dreissena 

polymorpha (Bivalvia: Dreissenidae) in Narochanskie Lakes. Seriya 2. Vestnik 

Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Russia, 22-25. 

Mastitsky SE, Samoilenko VM, 2005. Larvae of chironomids (Insecta, Diptera) encountered 

in the mantle cavity of zebra mussel, Dreissena polymorpha (Bivalvia, Dreissenidae). 

International Review of Hydrobiology, 90(1):42-50. 

Tyutin AV, 2005. Aboriginal parasitic systems following invasions of new aquatic species in 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
95 

 

the Rybinsk Reservoir (the Upper Volga, Russia). In: Dgebuadze YY, Slynko YV, 

eds. Abstracts of the Second International Symposium “Alien Species in Holarctic 

(Borok-2)”, 27 September – 1 October 2005, Borok. Borok, 131-132. 

Dermott R, Munawar M, 1993. The invasion of Lake Erie offshore sediments by Dreissena, 

și its ecological implications. Canadian Journal of Fisheries și Aquatic Sciences, No. 

50:2298-2304. 

Dermott R, 2001. Sudden disappearance of the amphipod Diporeia from eastern Lake 

Ontario: 1993-1995. Journal of Great Lakes Research, No. 27:423-433. 

Lozano SJ, Scharold JV, Nalepa TF, 2001. Recent declines in benthic macroinvertebrate 

densities in Lake Ontario. Canadian Journal of Fisheries și Aquatic Sciences, 

58(3):518-529. 

Nalepa TF, Fanslow DL, Foley AJ, III, Lang GA, Eadie BJ, Quigley MA, 2006. Continued 

disappearance of the benthic amphipod Diporeia spp. in Lake Michigan: is there 

evidence for food limitation? Canadian Journal of Fisheries și Aquatic Sciences, No. 

63:872-890. 

Dermott R, Munawar M, Carou S, Bonnell R, Niblock H, 2005. Is sediment or pseudofaeces 

toxicity responsible for the decline of the amphipod Diporeia hoyi in Lakes Erie și 

Ontario? Aquatic Ecosystem Health & Management, 8(1):11-20. 

http://journalsonline.tandf.co.uk/link.asp?id=300387 

Minchin D, Lucy F, Sullivan M, 2002. Zebra mussel: Impacts și spread. Distribution, Impacts 

și Management. In: Invasive Aquatic Species of Europe [ed. by Leppäkoski, E. 

\Gollasch, S. \Olenin]. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 

135-146. 

ZMIS, 2002. Zebra Mussel Information System. http://el.erdc.usace.army.mil/zebra/zmis/ 

Molloy DP, 1998. The potential for using biological control technologies in the management 

of Dreissena spp. Journal of Shellfish Research, 17(1):177-183. 

Pimentel D, Zuniga R, Morrison D, 2005. Update on the environmental și economic costs 

associated with alien-invasive species in the United States. Ecological Economics, 

52(3):273-288.  

 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
96 

 

Autor fișă: Popa Oana Paula 

 

 

Orconectes limosus  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthropoda/Malacostraca/Decapoda 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact:. 

a. competiție 

De la introducerea sa în Europa continentală (inclusiv în România), O. limosus s-a 

dovedit a fi o specie extrem de invazivă, activă și agresivă, determinând reducerea 

populațiilor de raci nativi prin competiția pentru resurse (Lucian Pârvulescu, Paloș, și Molnar 

2009; D. M. Holdich 2002; Souty-Grosset 2006; Lozán 2000; Musil și colab. 2010; Kouba, 

Petrusek, și Kozák 2014; Schulz și colab. 2006). În experimente de laborator s-a constatat că 

O. limosus este capabil să alunge din adăposturile diurne juvenilii de mihalț (Lota lota), dar și 

să modifice comportamentul nocturn al acestora (Hirsch și colab. 2016). 

b. prădătorism 

Deși O. limosus se hrănește în principal cu alimente de origine vegetală/detritus, în 

comparație cu specii native de decapode (de ex. Astacus leptodactylus), are o dietă prădătoare 

mai diversificată, fiind mai puțin selectivă și, astfel, poate avea un efect mai puternic asupra 

taxonilor de macronevertebrate sensibili la perturbări, modificând eventual asociațiile de 

macronevertebrate (Vojkovská, Horká, și Ďuriš 2014; Šidagytė și colab. 2017). În 

experimente de laborator, O. limosus a preferat să se hrănească cu specii de Diptera 

(majoritatea chironomide), Trichoptera și Efemeroptera (Šidagytė și colab. 2017). 

c. hibridizare 

Nu este cunoscut fenomenul de hibridizare cu specii native din genurile Astacus sau 

Austropotamobius. În America au fost semnalate hibridizări între diferite specii ale genului 

Orconectes (Perry, Feder, și Lodge 2001). 
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d. transmiterea de boli speciilor native 

O. limosus transmite speciilor native de decapode ciuma racilor cauzată de oomicetul 

Aphanomyces astaci (Kozubíková și colab. 2006; D. Holdich 2007; L Pârvulescu și colab. 

2012). Această boală este considerată a fi cea mai devastatoare pentru toate speciile de raci 

care nu provin din America de Nord (Lodge și colab. 2000; Svoboda și colab. 2017). În 

România s-a constatat că A. astaci a fost transferat la populațiile speciei native Astacus 

leptodactylus, care au scăzut puternic în regiunile în care co-există cu O. limosus (L 

Pârvulescu și colab. 2012). 

e. parazitism 

Nu există date în acest sens. 

f. toxicitate 

Crustaceele pot acumula o cantitate mare de metale grele în țesuturile lor și pot trăi în 

habitate bentonice afectate de contaminarea locală. Într-un studiu din 2017 s-a observat că 

acumularea de metalelor grele din țesutul muscular al O. limosus în lacul Gopło (Polonia) nu 

a depășit limitele legale pentru pești și raci destinate consumului uman, cu excepția Pb 

(Stanek și colab. 2017). 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul.  

h. ierbivorie 

O. limosus este omnivor și, putând atinge densități mari, poate avea impact asupra 

macrofitelor native. Detritusul și materialele vegetale (inclusiv rădăcinile) s-au dovedit a fi 

componenta principală a dietei sale (Vojkovská, Horká, și Ďuriš 2014). În acest studiu, prin 

analiza conținutului stomacal, s-a constatat că detritusul este principalul aliment al speciei 

(54%), urmat de alimente de origine vegetală (38,9%) și 6,5% a fost reprezentată de de 

origine animală (procentele în volum). 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu există date în acest sens. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Datorită comportamentului de excavare de vizuini al speciei O. limosus, malurile 

râurilor pot fi afectate și destabilizate, cu consecința deteriorării infrastructurii din apropiere 
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(Aldridge 2019). În studii experimentale, s-a arătat că O. limosus a afectat semnificativ 

eroziunea nisipului și pietrișului. S-a constatat că bioturbarea produsă a modificat atât 

rugozitatea cât și formei fundului, consolidarea fizică a particulelor, proporția de nisip din 

interstițiile de pietriș, acoperirea nisipului cu pietriș și acoperirea algelor filamentoase 

(Bernhard Statzner și colab. 2000; B. Statzner, Peltret, și Tomanova 2003). Alte experimente 

recente efectuate în condiții seminaturale în SUA au confirmat că specia este un bioturbator și 

poate modifica aranjamentul pietrișului de suprafață și subteran și topografia fundului 

bazinului acvatic (Albertson și Daniels 2018). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor 

Într-un studiu derulat în lacul Varese (Nordul Italiei) s-a constatat că O. limosus poate 

ajunge la o biomasă medie de 116,90 kgha-1, (82,9% față de alte macronevertebrate), ceea ce 

justifică importanța lui O. limosus ca specie cheie în ecosystem (Pilotto și colab. 2008). 

Schimbările produse prin bioturbare pot afecta la rândul lor abundența și structura întregii 

comunități bentice, de ex. prin modificarea substratului sau prin reducerea algelor și 

biofilmului disponibil pentru pășunători. De asemenea, reducerea proporției nisip/pietriș ar 

putea modifica supraviețuirea ouălor peștilor care depun ponta în pietriș, precum salmonidele 

(B. Statzner, Peltret, și Tomanova 2003). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu există date în acest sens. 

 

3. Alte informații relevante  

O. limosus a produs un impact social asupra celor ale căror mijloace de trai depind de 

recoltarea de raci nativi în Europa continentală, chiar dacă nu s-a efectuat niciodată o 

cuantificare a acestui fenomen (Souty-Grosset 2006; Aldridge 2019). 
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Orconectes virilis  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Orconectes virilis (Hagen, 1870) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthropoda/Malacostraca/Decapoda 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact: 

a. competiție 

Introducerea O. virilis poate provoca declinul sau extincția locală a racilor nativi 

(Loughman 2010) și poate amenința biodiversitatea acvatică dulcicolă, precum și abundența 

și structura comunităților de macronevertebrate dulcicole (Hanson, Chambers și Prepas 1990; 

Clark și Lester 2005). 

În America s-a observat că O. virilis poate concura și / sau provoca declinul speciilor 

de pești indigeni, cum ar fi Catostomus clarkii, Catostomus insignis și Lepidomeda vittata 

(Davidson și colab. 2010; Bryan, Robinson, și Sweetser 2002); Catostomus latipinnis 

(Carpenter 2005) și Cyprinodon tularosa (Rogowski și Stockwell 2006). Tot în America s-a 

observant că O. virilis determină declinul speciei de amfibian Rana chiricahuensis (Davidson 

și colab. 2010). O. virilis este cunoscut și pentru că provoacă declinul populațiilor melcilor 

nativi, ca în cazul speciei Pyrgulopsis trivialis în Arizona (Davidson și colab. 2010) și a 

melcilor nativi canadieni Stagnicola elodes și Physa gyrina (Hanson, Chambers, și Prepas 
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1990). 

b. prădătorism 

Prezența speciei O. virilis determină reducerea abundenței și diversității de 

macronevertebrate bentice în iazuri și cursuri de apă (Moody și Sabo 2013). O. virilis se 

hrănește cu ouă de păstrăv, (Savino și Miller 1991; Dorn și Wojdak 2004). De asemenea, s-a 

descoperit că O. virilis ar putea fi folosit pentru controlul biologic al speciei Dreissena 

polymorpha, deși ouăle de păstrăv au fost preferate dacă erau disponibile (Love și Savino 

1993). Macronevertebratele pot juca un rol semnificativ în dieta lui O. virilis, după cum arată 

un studiu din Canada în care s-a constatat că abundența unor specii de melci a fost mult 

redusă în prezența O. virilis (Hanson, Chambers și Prepas 1990). Același studiu a constatat că 

acești raci manifestă preferință pentru macronevertebrate chiar și atunci când materialul 

vegetal era prezent. De asemenea, O. virilis mănâncă juvenili de reptile și amfibieni 

(Fernandez 1996). 

c. hibridizare 

Nu există dovezi de hibridizare între O. virilis și alte specii strâns înrudite, deși acest 

lucru nu poate fi exclus complet (Perry, Feder, și Lodge 2001). 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Toate speciile de decapode de origine nord-americană (inclusiv O. limosus) transmit 

speciilor de decapode din alte regiuni ciuma racilor, cauzată de oomicetul Aphanomyces 

astaci (Kozubíková și colab. 2006; D. Holdich 2007; L Pârvulescu și colab. 2012). Această 

boală este considerată a fi cea mai devastatoare pentru toate speciile de raci care nu provin 

din America de Nord (Lodge și colab. 2000; Svoboda și colab. 2017). 

e. parazitism 

Nu există date în acest sens. 

f. toxicitate 

Nu există date în acest sens. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu există date în acest sens. 

h. ierbivorie 

Populațiile speciei O. virilis pot avea un efecte negative asupra abundenței și 
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diversității plantelor acvatice (P. A. Chambers și colab. 1990). Astfel, femelele au avut un 

efect stimulator asupra creșterii macrofitelor. Biomasa speciilor genurilor Myriophyllum și 

Potamogeton, densitatea speciilor de Potamogeton și lungimea speciilor de Myriophyllum au 

crescut în prezența femelelor de raci, posibil datorită reducerii melcilor ierbivori ca urmare a 

prădării racilor. În schimb, creșterea plantelor a scăzut în prezența masculilor: biomasa de 

Myriophyllum, Nuphar și Potamogeton, densitatea de Myriophyllum și Sparganium, respectiv 

lungimea speciilor genurilor Sparganium și Potamogeton au fost reduse atunci când masculii 

de O. virilis au fost prezenți la biomase cuprinse între 5 și 18 g m-2. De asemenea, s-a 

demonstrat că O. virilis se hrănește cu plante acvatice, cu o preferință pentru plantele mici, 

care trăiesc la adâncime mica, precum Chara și Lemna (Dorn și Wojdak 2004; P. Chambers, 

Hanson, și Prepas 2006). În Olanda, corpurile de apă care au fost invadate de O. virilis au 

arătat scăderi ale biomasei de macrofite acvatice submerse, dar și ale biomasei speciei 

Sagittaria sagittifolia (Roessink și colab. 2017). 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu există date în acest sens. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

În Olanda, corpurile de apă care au fost invadate de O. virilis au arătat scăderi ale 

calității apei. Astfel, la densități de 1.25raci/m2 s-au observat efecte semnificative statistic 

asupra conductivității și turbidității apei (Roessink și colab. 2017). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor 

În Arizona, s-a constatat o schimbare semnificativă a habitatului, de la ape limpezi, 

dominate de macrofite, la ape tulburi, cu un număr redus de (Davidson și colab. 2010). Ca 

urmare a dietei largi și a densității mari a populațiilor speciei O. virilis, este probabil că există 

efecte simultane asupra multiplelor niveluri trofice (Dorn și Wojdak 2004). În Olanda se 

crede că Orconectes virilis are un impact negativ asupra ecologiei mediului acvatic dulcicol 

în locațiile în care specia a fost introdusă (Holdich și colab. 2008; Filipová și colab. 2010). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu există date în acest sens. 

 

3. Alte informații relevante  
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Datorită densităților mari de O. virilis, precum și agresivității specie în Europa, există 

temerea că prezența acestei specii invazive ar putea afecta pescuitul de agrement (Ellis 2012). 

Specia a fost recoltată comercial în aria nativă (Morgan și Momot 1988), totuși nu este în 

general considerată o specie de raci de mare importanță economică. 

 

Bibliografie 

Bryan, Scott D., Anthony T. Robinson, și Michael G. Sweetser. 2002. ‘Behavioral Responses 

of a Small Native Fish to Multiple Introduced Predators’. Environmental Biology of 

Fishes 63 (1): 49–56. https://doi.org/10.1023/A:1013899125938. 

Carpenter, J. 2005. ‘Competition for Food between an Introduced Crayfish și Two Fishes 

Endemic to the Colorado River Basin’. Environmental Biology of Fishes. 

https://doi.org/10.1007/s10641-004-2588-z. 

Chambers, Patricia A., John Mark Hanson, Janice M. Burke, și Ellie E. Prepas. 1990. ‘The 

Impact of the Crayfish Orconectes virilis on Aquatic Macrophytes’. Freshwater 

Biology 24 (1): 81–91. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.1990.tb00309.x. 

Chambers, Patricia, John Hanson, și Ellie Prepas. 2006. ‘The Effect of Aquatic Plant 

Chemistry și Morphology on Feeding Selectivity by the Crayfish, Orconectes virilis’. 

Freshwater Biology 25 (May): 339–48. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2427.1991.tb00496.x. 

Clark, William, și Gary Lester. 2005. ‘Range Extension și Ecological Information for 

Orconectes virilis (Hagen 1870) (Decapoda: Cambaridae) in Idaho, USA’. Western 

North American Naturalist Volume 65 (April): 164–69. 

Davidson, Elizabeth W., Jennifer Snyder, Donald Lightner, Gregory Ruthig, Julie Lucas, și 

Joel Gilley. 2010. ‘Exploration of Potential Microbial Control Agents for the Invasive 

Crayfish, Orconectes virilis’. Biocontrol Science și Technology 20 (3): 297–310. 

https://doi.org/10.1080/09583150903514023. 

Dorn, Nathan J., și Jeremy M. Wojdak. 2004. ‘The Role of Omnivorous Crayfish in Littoral 

Communities’. Oecologia 140 (1): 150–59. https://doi.org/10.1007/s00442-004-1548-

9. 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
105 

 

Ellis, Adam. 2012. ‘Faxonius virilis (Virile Crayfish)’. CABI Invasive Species Compendium. 

30 August 2012. https://www.cabi.org/isc/datasheet/72034. 

Fernandez, Philip J. 1996. Effects of the Introduced Crayfish Orconectes Virilis on Native 

Aquatic Herpetofauna in Arizona. Heritage Program, Arizona Game și Fish 

Department. 

Filipová, Lenka, David M. Holdich, Jérôme Lesobre, Frédéric Grandjean, și Adam Petrusek. 

2010. ‘Cryptic Diversity within the Invasive Virile Crayfish Orconectes Virilis 

(Hagen, 1870) Species Complex: New Lineages Recorded in Both Native și 

Introduced Ranges’. Biological Invasions 12 (5): 983–89. 

https://doi.org/10.1007/s10530-009-9526-0. 

Hanson, John Mark, Patricia A. Chambers, și Ellie E. Prepas. 1990. ‘Selective Foraging by 

the Crayfish Orconectes Virilis și Its Impact on Macroinvertebrates’. Freshwater 

Biology 24 (1): 69–80. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.1990.tb00308.x. 

Holdich, D.M., Julian Reynolds, Catherine Souty-Grosset, și Peter Sibley. 2008. ‘A Review 

of the Ever Increasing Threat to European Crayfish from Non-Indigenous Crayfish 

Species. Knowl Manag Aquat Ecosyst’. Http://Dx.Doi.Org/10.1051/Kmae/2009025 

11 (November). 

Loughman, Zachary. 2010. ‘Distribution și Conservation Standing of West Virginia 

Crayfishes’. Southeastern Naturalist 9 (January): 63–78. 

https://doi.org/10.1656/058.009.s304. 

Love, Joy, și Jacqueline F. Savino. 1993. ‘Crayfish (Orconectes Virilis) Predation on Zebra 

Mussels (Dreissena Polymorpha)’. Journal of Freshwater Ecology 8 (3): 253–59. 

https://doi.org/10.1080/02705060.1993.9664861. 

Moody, Eric K., și John L. Sabo. 2013. ‘Crayfish Impact Desert River Ecosystem Function și 

Litter-Dwelling Invertebrate Communities through Association with Novel Detrital 

Resources’. PLOS ONE 8 (5): e63274. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0063274. 

Morgan, G.E., și W.T. Momot. 1988. ‘Exploitation of Orconectes Virilis in Northern 

Climates: Complimentarity of Management Options with Self-Regulatory Life 

History Strategies’. Freshwater Crayfish 7 (1): 69–80. 

https://doi.org/10.5869/fc.1988.v7.069. 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
106 

 

Perry, William L., Jeffrey L. Feder, și David M. Lodge. 2001. ‘Implications of Hybridization 

between Introduced și Resident Orconectes Crayfishes’. Conservation Biology 15 (6): 

1656–66. https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.2001.00019.x. 

Roessink, Ivo, Ronald Gylstra, Peter Heuts, Bart Specken, și Fabrice Ottburg. 2017. ‘Impact 

of Invasive Crayfish on Water Quality și Aquatic Macrophytes in the Netherlands’. 

Aquatic Invasions 12 (January): 397–404. https://doi.org/10.3391/ai.2017.12.3.12. 

Rogowski, David L., și Craig A. Stockwell. 2006. ‘Assessment of Potential Impacts of Exotic 

Species on Populations of a Threatened Species, White Sands Pupfish, Cyprinodon 

Tularosa’. Biological Invasions 8 (1): 79–87. https://doi.org/10.1007/s10530-005-

0238-9. 

Savino, Jacqueline F., și John E. Miller. 1991. ‘Crayfish (Orconectes Virilis) Feeding on 

Young Lake Trout (Salvelinus Namaycush): Effect of Rock Size’. Journal of 

Freshwater Ecology 6 (2): 161–70. https://doi.org/10.1080/02705060.1991.9665290. 

 

Autor fișă: Popa Luis Ovidiu 

 

 

Pacifastacus leniusculus  

1. Descriere specie 

Denumire științifica (cf. GBIF): Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthropoda/ Malacostraca/ Decapoda 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact: 

a. competiție 

Introducerea P. leniusculus a avut impact negativ asupra populațiilor de raci nativi la 

nivel global. Speciile native de raci sunt înlocuite frecvent datorită faptului că au fecundități 

mai mici (Daniels 1982), au o capacitate inferioară de a concura pentru adăpost, au o 

vulnerabilitate reproductivă la stres (Westman, Savolainen, și Julkunen 2002), ceea ce duce la 

o susceptibilitate crescută la prădare (Dunn și colab. 2009),. 
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b. prădătorism 

Ca specie politrofică oportunistă, P. leniusculus se hrănește cu orice este disponibil, 

inclusiv cu alte specii de raci. În timp ce juvenilii se hrănesc mai ales cu insecte acvatice, 

adulții consumă mai multă materie vegetală. În unele populații americane (Lewis 2002). P. 

leniusculus acționează ca un prădător direct al altor specii native de raci (Goshima și Nakata 

2006). La o densitatea a racilor speciei P. leniusculus de numai 1,8/m2 a fost observată o 

scădere de 70% a nevertebratelor bentonice (Phillips, Vinebrooke, și Turner 2009). Unii 

autori au arătat că P. leniusculus este prădător direct al unei specii de triton (Taricha 

granulosa mazamae) în USA (Girdner și colab. 2018), dar și al icrelor speciei Salmo salar 

(Findlay, Riley, și Lucas 2015). 

c. hibridizare 

Nu există date în acest sens. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Ciuma racilor, cauzată de oomicetul Aphanomyces astaci Schikora, este enumerată 

printre cele mai rele 100 de specii invazive din lume de către Uniunea Internațională pentru 

Conservarea Naturii (IUCN) (Boudjelas și colab. 2000). A. astaci a fost izolat în anul 1970 

chiar de la P. leniusculus din râul Sacramento și lacul Tahoe din vestul Americii de Nord 

dovedindu-se astfel că agentul patogen este originar din America de Nord (Unestam și Weiss 

1970). Deși speciile americane de decapode sunt considerate rezistente la infecția cu AI 

(Unestam 1969), s-a constatat de asemenea că prezența agentului patogen la Iface ca sistemul 

imunitar al acestuia să fie stimulat constant și animalul să fie sub stres permanent, astfel 

încât, în condiții de stres suplimentar, I poate muri rapid (Cerenius și Söderhäll 1992). Acest 

lucru poate provoca mortalitate ridicate atât în acvacultură, cât și în sălbăticie și poate explica 

unele dintre mortalitățile observate în populațiile din Suedia și Finlanda. 

e. parazitism 

Nu există date în acest sens. 

f. toxicitate 

Nu există date în acest sens. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu există date în acest sens. 
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h. ierbivorie 

Într-un studiu realizat în Suedia, s-a constatat că P. leunisculus a consumat mult mai 

mult Chara sp. decât raci nativi - mai ales la temperaturi mai ridicate. Rezultatele indică 

faptul că P. leunisculus sunt consumatori de macrofite mai vorace decât speciile native, cu un 

impact negativ mai mare. Chara sp. pare a fi deosebit de vulnerabilă, deoarece este preferată 

de raci și pentru că genul conține un număr mare de specii rare. Apariția P. leunisculus 

prezintă astfel un risc mai mare de reducere sau chiar de dispariție a plantelor submerse față 

de riscul pe care îl produc speciile native de raci, care sunt mai puțin vorace (Per Nyström și 

Strand 1996). 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Deoarece are un comportament de hrănire opportunist, consumă și detritus și, prin 

urmare, joacă un rol important în degradarea și mineralizarea materiei organice moarte 

(Vaeßen și Hollert 2015). 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Gropile săpate de raci din specia P. leunisculus duc la eroziunea malurilor și la 

creșterea mobilizării sedimentelor fluviale, ceea ce ar putea contribui în cele din urmă la 

prăbușirea malurilor (Harvey și colab. 2011). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Mai multe studii indică faptul că P. leunisculus are un impact mai puternic asupra 

structurii rețelelor trofice din ecosistem decât racii indigeni (Guan si Wiles 1997; P. Nyström 

2002; Per Nyström 1999). 

Un studiu realizat în Suedia a arătat că după apariția speciei P. leunisculus 

comunitatea de nevertebrate a devenit dominată de specii care locuiesc în sedimente iar 

componenta porțiunea organică a sedimentului a scăzut (Nyström și Strand 1996). 

Alți autori au descoperit că efectivele peștilor juvenili de un an au scăzut după ce racii 

au fost introduși într-un iaz în care se hrăneau aproape exclusiv cu ponta peștilor. Ca rezultat, 

biomasa zooplanctonului a crescut în timp ce concentrațiile de O2 au scăzut, aparent din 

cauza raportului nefavorabil între respirație și producție primară. Algele verzi filamentoase au 

dispărut rapid, în timp ce algele albastre din genul Gleotrichia (o sursă de hrană mai puțin 

apreciată) au dominat în cele din urmă comunitatea. Aceeași autori au observat că efectele 
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asupra ecosistemelor pot fi nu doar de natură trofică; comunitățile de fitoplancton ar fi de 

asemenea afectate, prin intermediul modificării sedimentelor produsă de către raci (Dorn și 

Wojdak 2004). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu există date în acest sens. 

 

3. Alte informații relevante  

Specia P. leunisculus este acum răspândită în toată Europa, fiind exploatată în 

pescuitul comercial. 
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Procambarus fallax f. virginalis  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Procambarus fallax f. virginalis Martin, Dorn, Kawai, van 
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der Heiden & Scholtz, 2010 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthropoda/Malacostraca/Decapoda 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

2. Documentare impact: 

a. competiție 

Se cunosc mai multe date despre invazia racului marmorat și competiția cu speciile 

native, în Madagascar, unde a fost identificat pentru prima dată în 2003. Racul marmorat a 

stabilit rapid populații în Madagascar și a invadat opt din cele 22 de regiuni ale țării (Johnes 

și colab., 2009). Această specie este purtătoare a patogenului ciuma racilor A. astaci (Keller 

și colab. 2014). Racii marmorați amenință, de asemenea, racii nativi prin concurența pe 

resursele disponibile. De exemplu în Madagascar P. fallax f. virginalis a intrat în competiție 

cu mai mulți crabi endemici, periclitându-i Astacoides betsileoensis, A. caldwelli, A. 

granulimanus, A. hobbsi, A. madagascariensis, A. petiti. În Europa s-a ridicat problema 

periclitării speciei Austropotamobius pallipes (Chucholl și Pfeiffer (2010). 

b. prădătorism 

Sun organisme omnivore, generaliste, detritivore. Nu sunt date în literatură că ar 

provoca dispariția anumitor specii din cauza prădătorismului. 

c. hibridizare 

Nu există dovezi în acest sens în literatură. Vogt și colab. 2019 a comparat mai multe 

trăsături ale specie P. fallax f. virginalis (triploidă) (numită de unii chiar P. virginalis) cu 

specia mamă americană P. fallax (diploid) printre care: secvențe mitocondriale, parametrii ai 

genomului nuclear, caractere morfologice, dimensiunile corpului, culoare, masă corporală, 

fecunditate, longevitate, parametrii ecologici, trăsături comportamentale și distribuție 

geografică. Acest studiu a arătat că autotriploidizarea poate provoca modificări semnificative 

în unele trăsături biologice, lăsând altele în mare parte neschimbate. Genele mitocondriale, 

caracterele morfologice, culoarea, proporțiile corpului și unele caracteristici ecologice au 

rămas practic neschimbate, în timp ce mai mulți parametri ai genomului nuclear, trăsături de 

ontogenie și unele caracteristici ecologice au fost modificate. Cele mai evidente modificări au 

fost îmbunătățirea trăsăturilor de fitness populațional, dimensiunea corpului, fecunditatea și 

longevitatea. Întrucât autopoliploizii nu încorporează gene noi în genomul lor, aceste 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/110481
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modificări trebuie să fi fost cauzate de modificări ale expresiei genelor în timpul apariției 

speciei P. virginalis. Modificările de ontogenie sunt probabil responsabile pentru 

caracteristicile ecologice modificate ale P. virginalis, inclusiv adaptarea la latitudini mai mari 

și invazivitate mai mare.  

d. transmiterea de boli speciilor native 

Racul marmorat a fost găsit ca fiind purtător de A. astaci , ciuma racilor (Keller și 

colab. 2014). Această boală, la care P. fallax este rezistentă duce la omorârea speciilor de raci 

nativi. Aphanomyces astacii este un fung din clasă Oomycete care infectează racii, mai ales 

speciile europene de Astacus, care mor după câteva săptămâni de la infecție. În România a 

fost identificată în Dunăre (Parvulescu și colab., 2012). 

De asemenea la această specie au mai fost găsite infecții cu Rickettsia sp., Coccidia și 

de asemenea cu protozoarul Psorospermium sp cunoscut ca parazit în aria nativă a speciei 

Procambarus fallax (Souty-Grosset și colab., 2006). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu sunt date în literatură. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu sunt date în literatură. 

h. ierbivorie 

Ei pot produce daune importante în orezării, afectând plantele tinere de orez (Heimer 

2010). 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu sunt date în literatură. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu sunt date în literatură. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Prin faptul că este vector al ciumei racilor duce la dispariția speciilor native de raci. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

În Madagascar s-a observat un impact semnificativ asupra populațiilor de pești. 
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Pescarii locali au raportat că racul marmorat distrus pescuitul din zona lor (Jones și colab., 

2009; Heimer, 2010). Pescuitul intern din Madagascar se bazează în principal pe peștii 

introduși (de exemplu, crapul mic și Tilapia).  

 

3. Alte informații relevante 

Racul marmorat, Procambarus fallax f. virginalis, este o specie de origine Nord-

Americană. A fost descoperită abia la mijlocul anilor ”90 pe piața de animale de companie 

din Germania (Lukhaup 2001, Souty-Grosset și colab., 2006; Chucholl și Pfeiffer, 2010). 

Este singurul crustaceu decapod partenogentic cunoscut (există doar femele care se reproduc 

prin ouă nefecundate, producând clone identice cu mama). Se știe că specia este de fapt 

autotriploidă, provenind din specia diploidă Procambarus fallax (Vogt și colab., 2019). 

Datorită potențialului său invaziv și statutului de purtător de patogeni, această specie a fost 

inclusă pe lista celor 37 de specii străine invazive de interes pentru Uniunea Europeană (EU 

Regulation No. 1143/2014) 

Acesta a circulat în comerțul cu animale de companie din Europa, câțiva ani înainte ca 

primele exemplare scăpate să fie capturate în Europa. În Europa există multe înregistrări de 

populații stabilite: Germania (Priveneau 2010), Olanda (Soes și Eekelen (2006)), Italia 

(Marzano și colab. 2009, Vojkovská și colab. 2014), România (Parvulescu și colab. 2017), 

Croația (Samardžić și colab. 2014), Cehia (Patoka și colab. 2016), Suedia (Bohman și colab. 

2013), Ungaria (Weiperth și colab. 2015; Lőkkös și colab. 2016), Slovacia (Janský și 

Mutkovič 2010), Ucraina (Novitsky și Son 2016). Există, de asemenea, o îngrijorare 

substanțială cu privire la faptul că invazia cu raci marmorați pot avea un impact negativ 

orezăriilor provocând daune economice importante (Jones și colab., 2009; Kawai și colab., 

2009; Heimer, 2010).  
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Procambarus clarkii 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Procambarus clarkii 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthropoda/ Malacostraca/ Decapoda 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact: 

a. competiție 

P. clarkii poate avea un impact grav asupra speciilor native de raci prin competiție cu 

aceștia (Francesca Gherardi și Daniels 2011). Speciile amenințate în mod specific includ 

Austropotamobius pallipes, Astacus astacus și racul de piatră Austropotamobius torrentium 

(García-Arberas, Rallo, și Antón 2009; Dehus și colab. 2017; Francesca Gherardi 2006; Gil-

Sánchez și Alba-Tercedor 2006). P. clarkii este, de asemenea, cunoscut pentru competiția cu 

specii de raci nativi în Japonia (Kawai și Kobayashi 2005). Procambarus clarkii intră în 

competiție, de asemenea, și cu alte animale native, cum ar fi larvele de libelule, care sunt și 

ele prădătoare (Bucciarelli și colab. 2019) și chiar cu amfibieni (Bélouard, Petit, și Paillisson 

2019), reducând densitatea acestora în habitat. 

b. prădătorism 

P. clarkii intră în competiție și/sau activează ca prădător cu o mare varietate de specii 

acvatice, inclusiv amfibieni, moluște, macronevertebrate și pești. Presiunea competitivă și 

prădătorismul asupra amfibienilor nativi au fost înregistrate din Peninsula Iberică (Cruz și 

colab. 2006), Suedia (Ilhéu, Bernardo, și Fernandes 2007).(Nyström 2017). Rapoarte mai 
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specifice includ efecte asupra speciilor Rana sp., Bufo bufo și Triturus vulgaris în Italia (F. 

Gherardi, Renai, și Corti 2001) și asupra specie Bufo calamita în Parcul Natural Donana, 

Spania (Cruz și colab. 2006), precum și a speciei tritonul de California, Taricha torosa, în 

California (Gamradt și Kats 1996). Prădătorismul asupra moluștelor se referă la melci nativi 

în Lacul Doccia, Italia (Francesca Gherardi și Barbaresi 2007) și în Peninsula Iberică (Cruz și 

colab. 2006). P. clarkii pradă de asemenea icre de pește și alevini, și s-a descoperit că pradă 

și păstrăvul de lac (Salvelinus namaycush), precum și speciile Gila intermedia, Catostomus 

spp. și Rhinichthys osculus, în condiții de laborator (Mueller, Carpenter, și Thornbrugh 

2006). De asemenea, poate reduce populația și diversitatea de macronevertebrate acvatice 

(Correia și Anastácio 2008). 

c. hibridizare 

Nu există date în acest sens. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Procambarus clarkii este vector pentru o serie de specii de helminți și a fost implicat 

în transmiterea ciumei racilor (Aphanomyces astaci) la specii native din Europa, deși P. 

clarkii este foarte rezistent la această boală (Aquiloni și colab. 2011). De asemenea, au fost 

descrise infecții sistemice ale speciei Procambarus clarkii cu Vibrio mimicus și V. cholerae 

(Thune, Hawke, și Siebeling 1991). Conform acestora infecțiile sunt favorizate de 

temperaturi ridicate și valori scăzute ale oxigenului dizolvat. Au fost observate rate de 

mortalitate cuprinse între 5 și 25%. 

În anumite părți ale lumii, P. clarkii gătit insufficient poate transmite paraziți la 

oameni, inclusiv parazitul platelmint Paragonimus westermani și nematodul Angiostrongylus 

cantonensis (Matthews și Brand 2004). 

e. parazitism 

Nu există date în acest sens. 

f. toxicitate 

Prin acumularea de toxine de la cianobacterii (de exemplu, microcistină), P. clarkii 

facilitează amplificarea efectului biologic al acestor substanțe dăunătoare și transferul lor 

trofic la oameni (Chen și Xie 2005). 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 
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Nu există date în acest sens. 

h. ierbivorie 

Comportamentul de hrănire ierbivor al P. clarkii determină adesea reducerea masei 

macrofite și a biodiversității, fiind înregistrat în Lacul Chozas, Spania (Rodríguez, Bécares, și 

Fernández-Aláez 2003); Lacul Naivasha, Kenya (Smart și colab. 2002); Lacul Doccia, Italia 

(Francesca Gherardi și Barbaresi 2007); zone umede mediteraneene (Geiger și colab. 2005). 

Speciile afectate includ Nymphoides peltata, Potamopeton crispus, Ultricularia australis, 

Potamogeton spp. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Într-un studiu realizat în Spania, s-a constatat că Procambarus clarkii Girard are 

efecte asupra calității apei și a caracteristicilor sedimentelor din zona umedă studiată. Astfel 

racii acționau ca o pompă de nutrienți care transformau și translocau nutrienții legați din 

sedimente în masa de apă. În același timp, racii au redus conținutul de materie organică din 

sediment și au determinat o ușoară creștere a conținutului total de fosfor și azot din sediment 

ca urmare a activității bentice a racului. Efectele P. clarkii, în ceea ce privește încărcarea 

internă a nutrienților (229,91 mg TP m
−2

 d
−1

), s-au dovedit a fi importante la scară locală, 

indicând semnificația alimentării interne cu nutrienți a producătorilor primari planctonici, în 

special în condiții de aport extern de nutrienți scăzut (în perioada de vară). Extrapolările 

pentru întregul ecosistem au arătat însă o contribuție neglijabilă a racului (0,06%) la 

încărcarea internă totală de nutrienți (0,035 mg TP m
−2

 d
−1

) (Angeler și colab. 2001). 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

În zonele predispuse la fluctuații ale nivelului apei - cum ar fi în jurul barajelor, 

digurilor sau sistemelor de irigații -P. clarkii, prin sistemul complex de vizuini săpate în 

maluri, poate provoca destabilizări ale acestora (Nagy și colab. 2020). De asemenea, P. 

clarkii determină o creștere semnificativă a solidelor totale în suspensie, probabil ca urmare a 

activității bentice pe care o desfășoară (Angeler și colab. 2001).  

k. impact asupra structurii ecosistemelor 

Procambarus clarkii ocupă o poziție importantă în structura trofică a mediilor 

invadate, schimbând funcționarea întregului ecosistem (de exemplu reduce numărul 

amfibienilor, sau intra în competiție cu diferiți prădători din ecosistemele acvatice dulcicole 
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ducând în final la declinul populațiilor acestora din lipsă de hrană) (Angeler și colab. 2001; 

Dorn și Wojdak 2004; F. Gherardi și colab. 2002; Cruz și colab. 2006) (Angeler și colab. 

2001; Dorn și Wojdak 2004; Gherardi și Acquistapace 2007; Cruz și colab. 2008). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

P. clarkii poate funcționa ca rezervor pentru specia de fung Batrachochytrium 

dendrobatidis, conform unui studiu realizat în Spania (Oficialdegui și colab. 2019). Aceasta 

este recunoscută ca fiind una dintre principalele cauze pentru declinul global al speciilor de 

amfibieni (Scheele și colab. 2019). 

 

3. Alte informații relevante 

Nu este cazul. 
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Physella acuta  

1. Descriere specie 

Denumire științifica (cf. GBIF): Physella acuta (Draparnaud, 1805) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Mollusca/ Gastropoda/ Basommatophora 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact: 

a. competiție 

În unele cazuri s-a observat că Physella acuta domină și înlocuiește fauna nativă de 

melci acolo unde este introdusă (Ebbs, Loker, și Brant 2018; Dobson 2004). 

Un studiu al interacțiunilor competitive între specia nativă europeană Physa fontinalis 

și Physella acuta a arătat că în habitate cu temperaturi mai ridicate, rata de creștere a speciei 

P. acuta a fost stimulată, oferind acesteia un avantaj competitiv față de specia nativă (Früh, 

Haase, și Stoll 2015). 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Într-un studiu din 2014, in USA a fost raporatată la P. acuta prezența unei specii de 

trematod din familia Spirorchiidae (Kraus, Brant, și Adema 2014). Membrii acestui grup de 

trematode sunt cunoscuți drept paraziți la specii de țestoase la care produc patologii 

importante (Holliman 1971; Snyder 2004). De asemenea, tot în USA s-a descoperit ca P. 
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acuta este gazdă pentru o altă specie de trematod parazit care produce patologie la om (Brant 

și Loker 2009). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Melcul se hrănește preponderent cu materie vegetală (Semenchenko și colab. 2008). 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor 

Nu este cazul. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante 

Specia ocupă aceleași habitate ca Lytogliphus naticoides (specie nativă) și 

Potamopyrgus antipodarum (specie invazivă) găsindu-se des în compania acestora 

(Semenchenko și colab. 2008). 
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Pseudosuccinea columella  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Pseudosuccinea columella Say, 1817  

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Mollusca, Gastropoda, Basommatophora 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): acvatic dulcicol 
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2. Documentare impact:  

a. competiție 

Pseudosuccinea columella ar putea intra în competiție pentru hrană și spațiu cu 

speciile native de limneide, dar nu au fost efectuate studii privind aceste detalii la această 

specie. Este demonstrată însă prezența competiției pentru hrană între două specii de 

gastropode cu diete asemănătoare (Dillon, 2010), dar nu au fost încă studiate consecințele 

acestei competiții între P. columella și specii de limneide native din ecosistemele invadate 

(Vignoles și colab., 2018). Interacțiunea dintre P. columella și o specie nativă africană (Radix 

natalensis) a fost studiată în Africa de Sud și Egipt, dar populațiile celor două specii se aflau 

în echilibru sau variau în funcție de anotimp (Vignoles și colab., 2018 și lucrările menționate 

aici).  

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

P. columella este gazdă intermediară a viermelui de gălbează Fasciola hepatica (Mas-

Coma și colab., 2005), pentru trematodul Fascioloides magna (Malcicka, 2015), precum şi 

pentru cercariile trematodelor din genul Telorchis (Echaubard și colab., 2010). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 
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Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Specia P. columella reprezintă o presiune pentru populaţiile de limneide native, după 

cum a fost observat într-un studiu realizat în Franţa. Prezenţa speciei în habitatele ocupate de 

Galba truncatula şi Omphiscola glabra a dus la o reducere semnificativă a efectivelor 

populaționale ale acestora, stabilirea speciei putând duce chiar şi la extincţii locale (Vignoles 

și colab., 2018). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante  

Răspândirea acestei specii are un impact negativ asupra animalelor domestice precum 

oile, vitele etc., dar şi asupra sănătăţii omului, deoarece este una dintre gazdele intermediare 

ale viermelui de gălbează Fasciola hepatica, vierme parazit vector al bolii numită fascioloză 

(Mas-Coma și colab., 2005; Mas‐Coma și colab., 2009). În Noua Zeelandă, fascioloza avea o 

distribuţie redusă, legată de distribuţia gazdei intermediare, gastropodul Austropeplea 

tomentosa; însă o dată cu introducerea speciei P. columella, prevalenţa bolii a crescut 

semnificativ (Pullan și Whitten, 1972; Pullan și colab., 1972). O situaţie similară a avut loc şi 

în sud-vestul Australiei, unde nu existau gazde pentru F. hepatica (Boray, 1978). Se pare că 

răspândirea speciei P. columella este parţial responsabilă de creşterea numărului de cazuri de 

fascioloză la om înregistrate în Egypt în ultimii 50 de ani (Grabner și colab., 2014), precum 

șsi de apariţia epidemiilor hiperendemice din delta Nilului (Esteban și colab., 2003). 
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NEVERTEBRATE TERESTRE 

 

Aedes albopictus  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Aedes albopictus Skuse, 1894 

Incadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthropoda/Insecta/Diptera 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol și terestru 

 

2. Documentare impact: 

a. competiție 

Aedes albopictus sau țânțarul tigru este originar din zona Sud-estul Asiei și insule din 

Pacific, de unde s-a răspândit în toată lumea, fiind considerată una din speciile cu răspândirea 

cea rapidă din ultimele două decenii (Benedict și colab. 2007). Este considerată una dintre 

cele mai invazive 100 de specii din lume (Global Invasive Species Database (2021). Tânțarul 

tigru asiatic s-a răspândit în toată lumea prin comerțul cu cauciucuri uzate (datorită apei de 

ploaie care se acumulează atunci când sunt depozitate afară). În mediul nativ, el își depune 

ouăle și are ciclul larvar în scorburile copacilor în care s-a acumulat apă de ploaie (Ertija, 

2005). Nu s-au înregistrat cazuri de competiție cu fauna europeană nativă de țânțari, ocupând 

o nișă neexploatată de fauna nativă. Studiile efectuate în Florida (SUA) au arătat că specia A. 

albopictus ar avea un avantaj față de specia nativă A. triseriatus prin faptul că are un ciclu de 

dezvoltare mai rapid, evitând astfel eventualii prădători (Livdahl și colab. 1991, Lounibos și 

colab. , 2001). Pentru Spania Eritja (2005) ridică problema competitivității și spune cum A. 

albopictus ar putea afecta unele specii native cum sunt Aedes (Finlaya) geniculatus (Olivier 

1791), Ochlerotatus (Ochlerotatus) berlandi Se´guy 1921, Anopheles (Anopheles) plumbeus 

Stephens 1828 sau Orthopodomyia (Orthopodomyia) pulcripalpis (Rondani 1872), care sunt 

tot specii de pădure și își au stadiile de dezvoltare larvară în scorburile copacilor, pline cu 

apă.  

b. prădătorism 

Nu au fost găsite date despre impactul prădătorismului larvelor de A. albopictus 

asupra speciilor native. Edgerly și colab., 1999 au studiat posibilitatea ca larvele de A. 
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albopictus să fie prădători ai larvelor altui țânțar invaziv A. aegypti, ca o ipoteză pentru 

reducerea arealului speciei A. aegypti. Autorii nu au descoperit niciun avantaj al speciei de 

tânțar tigru asiatic, față de țânțarul egiptean, larvele ambelor specii având aceeași rată de 

prădătorism una față de cealaltă (Edgerly și colab. 1999). 

c. hibridizare 

Nu fost găsite date în acest sens. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Femele de culicide au nevoie de proteine din sânge pentru maturarea ouălor, ele 

înțeapă diferite vertebrate, injectează propria salivă pentru a preveni coagularea sângelui și 

preiau o picătură din sângele gazdei. În acest fel, țânțarii pot transmite diverși agenți 

patogeni. A. albopictus are o plajă largă de gazde de la mamifere, păsări, reptile și amfibieni 

(Eritja și colab., 2005). Astfel, A. albopictus poate transmite diverse virusuri, de ex. 

alfavirusuri și flavivirusuri care pot provoca encefalita la cai (Medlock și colab., 2012) 

e. parazitism 

Din punct de vedere al parazitismului, la specia Ae. albopictus, doar femelele sug 

sângele tetrapodelor. Țânțarul tigru este o specie foarte agresivă, înțepând des chiar și în 

timpul zilei, având o gamă foarte largă de gazde: amfibieni, reptile și păsări (Eritja și colab. 

2005). Cancrini și colab. 2003a, au făcut un studiu privind rata de înțepături a speciei A. 

albopictus și au înregistrat o frecvență foarte mare, astfel încât o singură femelă de A. 

albopictus este capabilă de 30 până la 48 de înțepături pe oră. 

f. toxicitate 

Nu este cazul.  

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul.  

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul.  

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 
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k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Nu este cazul. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Impact prin interacțiunea cu alte specii de țânțari nativi sau alogeni (de ex. A. 

aegypti). S-a demonstrat că A. albopictus are un avantaj competitiv față de altă specie 

invazivă A. aegypti (O’Meara și colab., 1995; Lounibos, 2002; Vezzani și Carbajo, 2008). 

Astfel, s-a înregistrat o diminuare a arealului speciei A. aegypti cu care concurează pentru 

locurile de ovipoziție și de dezvoltare larvară (cauciucuri uzare, recipiente cu apă de ploaie 

acumulată din zone urbane) (Lounibos și colab., 2001). La fel se întâmplă și cu o altă specie 

invazivă de țânțar A. japonica (Armistead și colab., 2008) 

 

3. Alte informații relevante  

Specia A. albopictus produce umflături și iritații pe piele. Astfel într-un studiu din 

2008 din Spania, privind percepția oamenilor despre țânțarul tigru, Curco și colab. 2008 au 

arătat că aproape 91% dintre cei care au participat la sondaj știau despre țânțarul tigru. 

Șaizeci și unu la sută (66% dintre femei și 53% dintre bărbați) au raportat înțepături suferite 

atribuite acestei insecte. Cel mai frecvent înțepăturile se manifestau prin mici umflături 

(78%), iar cel mai frecvent loc înțepat, au fost picioarele (93%). Copiii au avut un număr mai 

mare de leziuni și o distribuție mai generalizată. Leziunile cu vezicule au fost mai frecvente 

la femei. Mâncărimea a fost foarte intensă (65%), în special la femei (71%) și copii (76%). 

Majoritatea pacienților (80%) nu au solicitat indicații de la medici, iar 36% și-au consultat 

farmacistul. Cincizeci la sută (61% dintre femei și 47% dintre bărbați) și-au tratat 

înțepăturile, în principal cu corticosteroizi topici (56%) și antihistaminice (26%). 

Țânțarul tigru asiatic are un impact socio-economic negativ, fiind vector de 

transmitere a numeroase boli la oameni și animale și provocând iritații și alergii. Afectează 

negativ sănătatea oamenilor, a animalelor, dar poate avea și un impact negativ asupra 

turismului. Chiar și în absența transmiterii unor boli, A. albopictus este o specie agresivă care 

înțeapă frecvent, în special în zonele urbane, unde controlul țânțarilor poate fi dificil de 

realizat pentru municipalitățile locale datorită numeroaselor situri de dezvoltare larvară 

(Scholte și colab.,. 2007). A. albopictus poate transmite în total 4 flavivirusuri, 10 
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bunyavirusuri și 7 alfavirusuri, în condiții de laborator. Acestea includ febra galbenă, febra 

Rift Valley, Chikungunya și Sindbis (toate fiind prezente în zona mediteraneană) (Leta și 

colab., 2018). Pe indivizii de A. albopictus capturați din libertate au fost identificate 3 

flavivirusuri (febra Dengue, West Nile si encefalita japoneză), 6 bunyavirusuri (Jamestown 

Canyon, Keystone, LaCrosse, Potosi, Cache Valley și Tensaw) și un alfavirus (encefalita 

ecvestră estică) (Paupy și colab., 2009; Medlock și colab., 2012). Cu toate acestea, măsura în 

care A. albopictus poate transmite boli în lumea reală este neclar și depinde de mulți factori, 

inclusiv de numărul înțepăturilor, dacă a înțepat animale sau oameni, de numărul de oameni 

înțepați (dacă ia mese de sânge de la mai multe personae) și dacă virusul supraviețuiește 

călătoriei din intestinul țânțarului până la glandele sale salivare. În prezent, există dovezi 

solide privind rolul țânțarului tigru în transmiterea a doar două boli: Dengue și Chikungunya 

(Enserink, 2008). Recent un focar de virus Chikungunya din Oceanul Indian, având ca vector 

A. albopictus, s-a dovedit a fi cauzat de o mutație nucleotidică în virus care i-a permis să 

utilizeze mai eficient țânțarul tigru ca vector. Scenarii similare s-ar putea întâmpla cu Dengue 

și alte virusuri pe care s-a demonstrat că țânțarul le transmite în laborator (Enserink, 2008). A. 

albopictus este vector pentru filarioze cum sunt Dirofilaria immitis și Dirofilaria repens, ce 

pot cauza boli foarte grave la câini, ce afectează inima acestora (Cancrini și colab., 2003 a,b). 

Cancrini și colab. (2003a) a descoperit că între 27.5% și 4,9% dintre indivizii de Ae. 

albopictus studiați erau purtători de Dirofilaria immitis, în regiunea Veneto din Italia. De 

asemenea, au fost semnalate cazuri de transmitere în mod accidental a speciei Dirofilaria 

immitis la oameni. Pampiglione și colab. (2001) a semnalat creșterea incidenței de filarioze la 

oameni pe fondul răspândirii speciei A. albopictus.  
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Argas reflexus 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Argas reflexus (Fabricius, 1794) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthropoda/ Arachnida/ Ixodida 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: 

a. competiție 

Deși gazdele tipice ale acestei specii sunt parazitate și de alte specii de căpușe, nu am 

găsit date relevante în literatura de specialitate, privind competiția cu alte specii. 
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b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Argas reflexus poate fi implicată în transmiterea mai multor agenți patogeni în rândul 

gazdelor sale tipice (Pfäffle și Petney, 2017). Oricum, capacitatea de transmitere (rolul de 

agent vector) a unor agenți patogeni a fost demonstrată în puține cazuri, în cele mai multe 

cazuri fiind doar izolați anumiți anumiți agenți patogeni din această specie de căpușă. 

Jongejan și Uilenberg (2005) menționează această specie ca fiind unul dintre vectorii 

agentului patogen Aegyptianella pullorum (o rickettsie din familia Anaplasmataceae care 

poate infecta mai multe specii de păsări, provocând boala egiptianeloză). De asemenea, o 

serie de virusuri au fost izolate din A. reflexus, printre care amintim virusul febrei hemoragice 

Crimea-Congo și virusul West Nile (Eybpoosh și colab., 2019; Tahmasebi și colab., 2010). 

Dautel și colab. (1999), în urma studiilor realizate, trage concluzia că A. reflexus nu este un 

vector al agentului patogen Borrelia burgdorferi (care provoacă boala Lyme la oameni), dar 

este foarte probabil să fie un vector al speciei Borrelia anserina (provoacă boala numită 

borelioză sau spirochetoză la mai multe specii de păsări, în special domestice). 

e. parazitism 

Gazda obișnuită o reprezintă porumbeii domestici (Columba livia domestica) (Pfäffle 

și Petney, 2017). Hillyard (1996) menționează și alte gazde pentru această căpușă, cum ar fi 

găina domestică și unele păsări sălbatice (Columba livia, Streptopelia turtur, unele 

strigiforme, drepnele, lăstuni, rândunici, ciori și alte passeriforme). Se localizează în special 

în zona gâtului, sub aripi sau în zona orificiului cloacal. Atacă pasările numai noaptea. Ziua le 

găsim în cuiburi, în crăpăturile zidurilor sau a scoarţei arborilor. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 
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Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Nu este cazul. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante  

A. reflexus poate înțepa și oamenii care trăiesc în apropierea porumbeilor sau, mai 

ales, a locurilor unde aceștia cuibăresc (Dautel și colab., 1999). Aceste înțepături pot avea și 

efecte patologice la oameni (Pfäffle și Petney, 2017), provocând de la unele reacții 

dermatologice ușoare până la reacții alergice grave care pot duce chiar la șoc anafilactic 

(Rolla și colab., 2004). 
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Arion vulgaris 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Arion vulgaris (Moquin-Tandon, 1855) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Mollusca/Gastropoda/Stylommatophora 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: Impact documentat pentru Europa, nu și pentru România. 

a. competiție 

Knop și colab. (2013) au comparat mobilitatea lui A. vulgaris cu cea a lui A. rufus, o 

specie nativă, într-o zonă în care cele doua specii sunt simpatrice. Principala ipoteză a fost că 

A. vulgaris - invadatorul - are o rată de mobilitate mai mare (probabilitatea de a fi găsit într-o 

nouă locație) decât limaxul nativ. Studiul a fost realizat în trei habitate diferite: o miriște, o 

zonă însămânțată cu flori sălbatice și o pășune. În toate cele trei habitate, A. vulgaris a avut 

rate mai mari de mișcare și ieșire. Aceste rezultate sugerează că nivelul mai mare de activitate 

motorie a limaxului spaniol ar putea explica invazivitatea acestuia (Knop și colab. 2013). 

Este de remarcat faptul că, atunci când melcii concurează pentru cele mai bune adăposturi, A. 

vulgaris câștigă în fața unor specii precum A. subfuscus (Draparnaud, 1805) și Limax 

https://doi.org/10.1159/000082322
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maximus (Grimm & Paill 2001). Când densitățile populației sunt mari, A. vulgaris va locui, în 

zone mai puțin favorabile, ceea ce indică flexibilitatea sa și arată că este mai degrabă un 

generalist decât un specialist în ceea ce privește habitatul (Grimm & Paill 2001).  

b. prădătorism 

Nu este cazul.  

c. hibridizare 

Există dovezi ale fenomenului de hibridizare petrecut între A. vulgaris (invaziv) și A. 

rufus (nativ) în condiții naturale. Hibridizarea este posibilă (Dreijers și colab., 2013; Hagnell 

și colab., 2003), în ciuda timpului mare de divergență între speciile de Arion, estimat la 

aproximativ 5 milioane de ani (Quinteiro și colab., 2005). Mai important, acest studiu arată că 

hibridizarea poate fi obișnuită în cazul în care cele două specii coexista. 

În multe zone, A. vulgaris este simpatric cu două specii de Arion native cu aspect 

similar (limaxul roșu A. rufus și limaxul negru A. ater). Studii recente au arătat că nu există o 

barieră clară de împerechere între aceste trei specii și că apar hibrizi fertili (Roth SSS și 

colab., 2012; Hatteland și colab., 2015; Allgaier, 2015). Acest lucru face dificilă identificarea 

speciilor tradiționale, iar analizele genetice sunt un plus util (Kałuski și colab., 2011; Rowson 

și colab., 2014.) 

d. transmiterea de boli speciilor native  

În urma studiilor efectuate, Arion vulgaris a avut o prevalență ridicată a 

endoparaziților în comparație cu gastropodele native (Antzée-Hyllseth și colab. 2020) 

Limaxul transmite de asemenea agenți patogeni plantelor pe care se hrănesc 

(Weidema 2006, Hatteland 2010, Peltanová și colab. 2011, Kozłowski 2012, Slotsbo 2012) și 

este o gazdă intermediară a unui parazit nematod al câinilor și vulpilor - Angiostrongylus 

vasorum (Baillet, 1866) (Ferdushy și colab. 2010).  

Un nematod bine cunoscut și distribuit pe scară largă la melci este parazitul facultativ 

Phasmarhabditis hermaphrodita (Schneider, 1859), singura specie care este utilizată și ca 

agent agent de control biologic, Nemaslug® (Rae și colab., 2007; Wilson și colab., 1993). În 

ultimii ani, P. hermaphrodita a devenit, de asemenea, o măsură larg utilizată împotriva A. 

vulgaris invaziv, în special în grădinile private (Rae și colab., 2009), în ciuda dovezilor unui 
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efect destul de limitat asupra specimenelor adulte de A. vulgaris, deși juvenilii sunt sensibili 

la parazit (Speiser și colab., 2001). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

 Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Este un defoliator major al plantelor și provoacă daune grave în livezi și grădini, 

precum și pierderi grave în culture agricole; de exemplu, s-a observat că reduce cu 50% 

producția de căpșuni în Suedia (Gren și colab. 2009). 

A. vulgaris este polifag și se hrănește cu o gamă largă de specii de cultură, precum și 

produse reziduale, cadavre de animale și fecale (Kozłowski & Kozłowska 2004, Kozłowski 

2007). Dintr-un eșantion de 78 de specii de plante, s-a arătat că A. vulgaris a preferat plantele 

din familiile Brassicaceae, Papaveraceae, Apiaceae, Boraginaceae și Asteraceae (Briner și 

Frank 1998). Pe teren, s-a observat că se hrănește pe diverse genuri, cum ar fi Papaver, 

Solanum și Lupinus (Aguiar & Wink 2005). Toate aceste plante conțin compuși potențial 

toxici. Aguiar & Wink (2005) au arătat că A. vulgaris ar putea tolera niveluri foarte ridicate 

de alcaloizi neurotoxici datorită detoxifierii eficiente a alcaloizilor în glandele lor digestive. . 

Mai mult, Jensen și colab. (2013) au constatat că, datorită mecanismelor lor comportamentale 

și fiziologice, A. vulgaris ar putea regla aportul și utilizarea proteinelor și carbohidraților într-

un mod care le-a făcut posibilă realizarea unui echilibru optim care să maximizeze creșterea 

(Jensen și colab. 2013). Această trăsătură ar trebui să permită melcilor să răspundă mai ușor 

la schimbările în ceea ce privește disponibilitatea alimentelor. 

Limaxul spaniol dăunează legumelor cultivate și plantelor ornamentale, livezilor și 

plantelor medicinale (Kozłowski, 2005). De asemenea, se hrănește pe diferite plante erbacee 

care cresc în sălbăticie pe terenul pustiu și pe pajiștile din apropierea culturilor. Dintre 

plantele agricole, cea mai mare cantitate de daune a fost identificată la plante precum floarea-

soarelui (Helianthus annuus), cartofi (Solanum tuberosum) și trifoi persan (Triforium 
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resupinatum). Pe marginile plantațiilor de rapiță de iarnă (Brassica napus ssp. napus) și grâu 

de iarnă (Triticum aestivum), în perioada de germinare, limaxul a cauzat o medie de 6 până la 

15% grad de deteriorare (Kozłowski 2008). Dintre legume, cea mai mare cantitate de daune a 

fost observată pentru răsadurile plantelor precum salata verde (Lactuca sativa var. capitata), 

varza (Brassica oleracea. var. capitata f. alba), varza chinezească (B. rapa ssp. pekinensis), 

sfeclă roșie (Beta vulgaris var. conditiva), morcovul (Daucus carota ssp. sativus), pătrunjelul 

(Petroselinum crispum convar. radicosum) și fasolea (Phaseolus vulgaris var. nanus). 

Limacșiiii fac găuri și canale în rădăcinile morcovului și ale sfeclei roșii și în tuberculii 

cartofilor. Dintre fructe, cele mai frecvent atacate sunt căpșunile și zmeura. Mai mult, A. 

vulgaris dăunează plantelor ornamentale și plantelor cultivate și sălbatice, cum ar fi Althaea 

rosea, Archangelica officinalis, Dahlia variabilis, Lilium candidum, Ocimum basilicum, 

Rudbeckia laciniata, Tagetes erecta, Zinnia elegans și altele. De asemenea, dăunează unor 

buruieni dicotiledonate care cresc în șanțuri și rigole, inclusiv Aegopodium podagraria și 

Urtica dioica (Kozłowski și Kozłowska 2000; Kozłowski 2008). 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

A. vulgaris poate fi o cauză semnificativă a defolierii copacilor (Proschwitz, 1997). 

Cu toate acestea, este posibil ca aceste efecte să fie de scurtă durată, iar severitatea defolierii 

va depinde de o serie de variabile de mediu care controlează succesul reproducerii melcilor. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Nu este cazul. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Principalul impact asupra biodiversității observat de autori a fost scăderea numărului 

de indivizi și dispariția lui Arion rufus din zonele în care A. vulgaris este abundent (Fischer și 

Reischütz, 1998). Au fost observate densități de peste 50 de melci pe metru pătrat în loturile 

de flori sălbatice și pajiști. Un număr atât de mare de melci poate contamina iarba de pășunat 

și ar putea cauza o amenințare potențială pentru siguranța și calitatea hranei animalelor 

(Gismervik și colab. 2015). Mai mult, datorită dimensiunilor sale mari și densităților ridicate 

ale populației, A. vulgaris poate reduce densitatea speciilor native de melci; poate reduce și 
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diversitatea plantelor sălbatice (Frank 2003). 

 

3. Alte informații relevante 

Nu s-a făcut nicio evaluare generală a consecințelor economice ale invaziei de A. 

vulgaris, dar specia contribuie la deteriorarea multor culturi agricole (Fischer și Reisschütz, 

1998). Producătorii de căpșuni din Norvegia au raportat pierderi de producție de peste 50% 

din cauza A. vulgaris, dar încă nu au fost efectuate evaluări economice adecvate (Weidema, 

2006). 
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Arthurdendyus triangulatus 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Arthurdendyus triangulates (Dendy, 1895) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Platyhelminthes/ Turbellaria/ Tricladida 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: 

a. competiție 

Nu este cazul. 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
147 

 

b. prădătorism 

A. triangulatus este un vierme plat liber, fiind o specie invazivă prădătoare care se 

hrănește în special cu râme și ocazional cu limacși. Unii autori (Boag și colab., 1994, Lillico 

și colab., 1996) susțin că există o ierarhizare a vulnerabilității speciilor native de râme la 

prădătorismul lui A. triangulatus. Unele specii de râme care trăiesc la o adâncime mai mare 

în sol, cum ar fi Octolasion cyaneum sau alte specii endogee, pot fi mai puțin susceptibile la 

prădarea efectuată mai la suprafață de către viermele plat invaziv (Blackshaw, 1995, Boag și 

colab., 1997). Speciile de râme care au tuneluri semi-permanente și se hrănesc la suprafață, 

sunt mult mai vulnerabile în fața acestui prădător (Fraser și Boag, 1998). 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Unii autori (Haria, 1995, Haria și colab., 1998) susțin că reducerea populațiilor de 

râme provocată de acest vierme plat, poate avea ca efect final schimbarea structurii și 

hidrologiei solului, care va avea un drenaj mai slab și va permite instalarea tufelor de Juncus 

în pășune (Alford, 1998). Un alt efect al infestării solurilor cu A. triangulatus, este acela de 

acumulare de materie organică moartă la suprafața solurilor respective (Blackshaw, 1995).  

k. impact asupra structurii ecosistemelor  
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Murchie și Gordon (2013) demonstrează că o densitate a lui A. triangulates 

comparabilă cu o infestare naturală într-o pășune, a dus la o reducere cu până la 20% a 

biomasei râmelor. A. triangulatus este o specie prădătoare invazivă care are un impact 

negativ direct asupra ecosistemelor, reducând biodiversitatea speciilor native de râme. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante (ex. impact socio-economic) 

Modificările produse la nivelul populațiilor de râme și, implicit, la nivelul solului, 

afectează în final creșterea plantelor. Acest fapt poate avea un impact socio-economic 

semnificativ asupra comunităților locale (CABI, 2021). 
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Corythuca arcuata  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Corythuca arcuata (Say, 1832)  

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthropoda, Insecta, Hemiptera 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: 

a. competiție 

Corythuca arcuata, ploșnița dantelată a stejarului, a fost semnalată pentru prima dată 

din Europa, în nordul Italiei în anul 2000. Până în anul 2019 s-a extins, fiind semnalată din 20 

de țări. Ea este originară din estul SUA și sudul Canadei. Specia atacă speciile de stejar. 

Stejarii sunt specii caracteristice și chiar dominante în anumite habitate din Europa și 

găzduiesc      o faună bogată de insecte fitofage care se hrănesc cu aceștia(Crawley, 1983), 

având probabil cea mai mare bogăție de specii asociate, în comparație cu alți arbori. 

Corythuca arcutata intra astfel în competiție cu speciile asociate cu stejar     . Numărul de 
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specii de insecte      fitofage asociate cu stejarii, variază între 298 în Germania până la 670 în 

Ungaria (Altenkirch, 1986; Csoka șiAmbrus, 2016). Într-un studiu recent asupra biotei de pe 

stejarii din Marea Britanie, Mitchel și colab. (2019) menționeaza un număr de 326 de specii 

de organisme asociate obligate cu stejarii (57 fungi, 257 nevertebrate și 12 licheni), iar în 

Ungaria Csoka & Ambrus (2016) au descoperit aproximativ 450 de specii de insecte care 

folosesc frunzele de stejar pentru hrană, mine sau gale. Corythuca arcuata prin efectele sale 

negative asupra frunzelor de stejar, poate avea un impact considerabil prin competiție 

exploatativă asupra speciilor ierbivore de insecte care se hrănesc cu stejari, mai ales asupra 

cerora care se dezvoltă în foliajul frunzelor în cea de-a doua parte a sezonului de creștere 

(Paulin și colab. 2020). Paulin și colab. (2019) a observat că larvele de viespi cinipide 

galifere de Cynips quercusfolii, Neuroterus quercusbaccarum și N. numismalis nu s-au putut 

dezvolta complet, având o mortalitate foarte ridicată pe frunzele atacate. De asemenea Paulin 

și colab.. (2020) au observat că omizile de fluturi oligofagi / monofagi pe stejar Harpya 

milhauseri, Dryomia querna și Cyclophora sp. au murit de foame în urma unor atacuri severe 

ale ploșniței dantelate a stejarului. 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu exista informații in literatură. 

d. transmiterea de boli speciilor native  

Nu exista informații în literatură, dar mai multe specii de tingide printre care și 

Corythuca ciliata, o specie de ploșniță dantelată înrudită cu C. arcuata, sunt cunoscute drept 

vectori de transmitere a mai multor patogeni ce provoacă boli la plante (Mitchell, 2004). Nu 

este exclus ca și C. arcuata să transmită patogeni ai frunzelor de stejar (Paulin și colab.. 

2020). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu exista date în literatură. Pentru C. ciliata (ploșnița dantelată a platanului) există 

însă semnalări că ar fi cauzat mortalitate în masă la pești, în urma unor ploi puternice care au 
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spălat dejecțiile de C. ciliata și indivizi adulți în râurile din apropiere. Savidis și colab.. 

(2009) au arătat experimental că dejecțiile și adulții de C. ciliata produc mortalitate la puietul 

de păstrăv. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Ploșnița dantelată a stejarului se hrănește preponderent cu seva frunzelor de la specii 

ale genului Quercus (stejar), fiind semnalată de pe 23 de specii de Quercus și alte 33 de 

specii de arbori și arbuști. Ea produce îngălbenirea și uscarea prematură a frunzelor. Csoka și 

colab.. (2019) au studiat plantele gazdă ale speciei Corythuca arcuata. Din 48 de specii de 

Quercus investigate, din 20 de grădini/ parcuri din 7 țări europene, C. arcuata a fost găsită pe 

27 dintre ele. Au fost analizate doar specii din subgenurile Quercus și Cerris. Specia a fost 

găsită mai ales pe Quercus robur, Quercus frainetto, Quercus petraea și Quercus cerris. C. 

arcuata a fost identificată și pe alte 33 de specii de plante care nu sunt cuercinee din zece 

familii. Atât stadiile preimaginale cât și adulții sug sevă de pe partea ventrală a frunzelor de 

stejar, rezultând în necroza țesuturilor și apariția unor pete rotunde de 1-3 mm diametru, 

îngălbenite /gri pe suprafața frunzelor. Aceste pete se măresc și pot fuziona, formând zone 

întinse pe fața dorsală a frunzelor de stejar. Cand atacul de Corythuca este foarte extins, 

procentajul de atac al frunzelor ajunge la 100% până la sf. lunii iulie și august. Frunzele 

afectate cad cu 1,5-2 luni înainte de perioada naturală de cădere a frunzelor (Csoka și colab. 

2019). Tesuturile aflate pe fața ventrală a frunzelor sunt relativ intacte, dar clorofila dispare 

din țesuturile de pe fața dorsală, având un efect negativ asupra fotosintezei. Fotosinteză scads 

cu 58.8%, evapotranspirația cu 21.7%, iar conductanța stomatelor scade cu 35.7% (Nikolic și 

colab.. 2019). Specia poate afecta și creșterea radială a stejarilor, dar nu exista studii în acest 

sens. Totuși, insectele defoliatoare au impact semnificativ asupra creșterii radiale a stejarilor 

(Colbert și Fekedulegn, 2001). S-a observat o scădere a dimensiunilor ghindelor și o creștere 

a absciziei acestora, în cazul unor atacuri extinse cu ploșnița dantelată a stejarului, atât în 

Croația și în Ungaria. Totuși nu a fost găsită o corelație statistică semnificativă (Franjevic și 

colab.. 2018). 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 
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Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Impactul speciei C. arcuata asupra ecosistemelor de stejar din aria nativă nu este 

cunoscut. Printre efecte asupra stejarilor din aria nativă se cunosc doar pierderea frunzelor și 

o slăbire a arborilor atacați (Connel și Beacher, 1947), nu este cunoscută ca dăunător în aria 

nativă. În Europa expansiunea sa explozivă și abundența foarte mare poate sugera un risc 

ridicat pentru ecosistemele de stejar atât din punct de vedere ecologic cât și economic (Paulin 

și colab. 2020). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante  

Corythuca ciliata poate provoca alergii și iritații, deoarece înțeapă uneori pielea 

oamenilor (Dutto și Bertero, 2013; Izri și colab., 2015). Înțepături ocazionale ale speciei C. 

arcuata au fost semnalate din România (Ciceroi și colab.., 2018), Croatia (Kovac și colab.. 

2020) și Ungaria (Paulin și colab.. 2020). Se pare că speciile de Corythuca ar confunda piele 

omului cu suprafața frunzelor. Aceste incidente au loc mai ales în păduri, parcuri și grădini cu 

infestație mare cu C. arcuata și unde există o densitate mai mare de oameni. 
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Hyalomma aegyptium 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Hyalomma aegyptium (Linnaeus, 1758) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthropoda/ Arachnida/ Ixodida 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: 

a. competiție 

Gazdele obișnuite ale acestei specii mai sunt parazitate de câteva specii de căpușe. Nu 

am găsit în literatura de specialitate date relevante privind competiția lui H. aegyptium cu alte 

specii de căpușe. 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Pentru H. aegyptium a fost demonstrată capacitatea de transmitere a mai multor agenți 

patogeni reprezentați de unele specii de bacterii (Rickettsia aeschlimannii, Coxiella burnetii 

și Borrelia turcica) și de unele specii de coccidii (Hemolivia mauritanica și Hepatozoon 

kisrae) (Mihalca și colab., 2017). Paștiu și colab. (2012) semnalează pentru prima dată 

prezența agenților patogeni Anaplasma phagocytophilum și Ehrlichia canis în H. aegyptium 

și confirmă încă odată prezența lui C. burnetii în această specie de căpușă. Însă, autorii nu 

oferă și informații privind capacitatea vectorială a lui H. aegyptium în transmiterea agenților 

patogeni menționați mai sus. Și pentru alți agenți patogeni, cum ar fi speciile de bacterii 

Borrelia burgdorferi s.l. și Rickettsia africae și specia de piroplasmid Theileria annulata, a 

fost semnalată prezența lor în H. aegyptium, de asemenea fără a fi evaluată nici în aceste 

cazuri capacitatea vectoare a căpușei (Mihalca și colab., 2017). 
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e. parazitism 

Hyalomma aegyptium are o specificitate de gazdă mai înaltă, parazitând în principal 

țestoasele de uscat din genul Testudo (familia Testudinidae) (Mihalca și colab., 2017). Chiar 

și arealul său de răspândire este strâns corelat cu al țestoaselor din genul Testudo. Această 

specie de căpușă a fost semnalată totuși și pe unele animale domestice (vite, cai, câini, 

cămile), dar și pe alte specii sălbatice (unele șopârle, unele păsări, căprioare, mistreți, arici, 

iepuri de câmp și rozătoare) (Hoogstraal și Kaiser, 1960; Apanaskevich, 2003). 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Nu este cazul. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante 

Hyalomma aegyptium poate infesta și omul, atât ca adulți, cât și ca nimfe (Mihalca și 

colab., 2017). În unele zone din Turcia, este chiar căpușa cea mai frecvent întâlnită pe om 

(Vatansever și colab., 2008; Bursali și colab., 2013). Prin înțepăturile sale, poate transmite 

unii agenți patogeni și la om. 
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Monomorium pharaonis  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthropoda/Insecta/Hymenoptera 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 
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2. Documentare impact: 

a. competiție 

Monomorium pharaonis (furnica faraon) este un hymenopter cu origine incertă, unele 

surse citează ca o posibilă origine Africa (McGlyn, 1999), iar altele Asia tripocală (Wetterer, 

2010). Specia este cunoscută ca o specie de tip ”vagabond”, fiind des întâlnită în locuințele 

oamenilor, dar rareori înlocuiește speciile native din afara habitatelor urbane (McGlynn 1999; 

Holway și colab. 2002). Speciile ”vagabond” nu intră de obicei în competiție cu speciile 

native, ele sunt capabile să ocupe o nișa care neocupată de speciile native (ex. Medii benigne 

cum sunt interiorul cladirilor în cazul furnicilor faraon) (McGlynn, 1999). 

b. prădătorism 

Sunt organisme omnivore, generaliste, care se pot hrăni cu insecte de dimensiuni mici 

ce trăiesc în casă. Nu sunt date în literatură N/A că ar provoca dispariția anumitor specii. 

c. hibridizare 

Nu sunt date în literatură. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cunoscut dacă M. pharaonis transmite boli speciilor native, dar ea este un real 

pericol pentru sănătatea umană, fiind cunoscută ca vector pentru bacterii patogene cum sunt 

Streptococcus spp. și Staphylococcus spp (Adams și colab., 1999; Tausan& Balint 2011). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul.  

h. ierbivorie 

Specie cu regim de hrană generalist. Nu sunt date în literatură despre impact prin 

ierbivorie. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 
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Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Nu este cazul. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul.  

 

3. Alte informații relevante  

Această specie a reușit cu ajutorul omului să colonizeze toate continentele în afară de 

Antarctica. Specia se întâlnește mai ales în ținuturile calde, dar și în mediul urban (locuințe, 

instituții, depozite etc) din zonele temperate, mai ales în clădirile asociate cu stocarea sau 

distribuția de produse alimentare. M. pharaonis are un regim de hrană și cerințe de cuib de tip 

generalist, fiind polifagă și își apără resursele dacă acestea sunt aproape de cuib (McGlyn 

1999).  

M. pharaonis este strâns asociată cu oamenii și este cunoscută ca o specie 

”vagabond”, depinzând foarte mult de aceștia pentru pentru dispersie. Furnica faraon este 

considerată dăunător în majoritatea zonelor urbane în care s-a stabilit. Ea își face cuiburi mai 

ales în clădiri cu foarte multe surse de hrană, cum sunt depozitele de alimente, provocând 

uneori contaminări ale produselor și daune importante (Antonelli și Akre 2003). Regimul lor 

de hrană este foarte variat încorporând atât glucide și proteine cât și lipide, în funcție de 

stadiul de dezvoltare al cuibului (Krabbe și colab. 2019). Prezența sa în spitale provoacă 

motive de îngrijorare, deoarece este un vector pentru transmiterea anumitor agenți patogeni 

bacterieni (inclusiv Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa și Staphylococcus 

epidermidis), care infectează în mod obișnuit pacienții spitalizați (Nickerson și Harris 2003). 

Poate contamina suprafețele pe care își creează cărări de căutare a hranei (Lee, 2002). De 

asemenea, s-a descoperit că furnica faraon poate fi o sursă de alergeni aerieni (Kim și colab. 

2005). 
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Phyllonorycter issikii 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthropoda/Insecta/Lepidoptera 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact:  

a. competiție 

Molia minieră a teiului preferă frunzele de pe ramurile umbrite, mai puțin expuse la 

lumină. P. issikii provoacă defolieri masive la speciile de tei și poate afecta negativ fauna 

nativă de insecte ierbivore prezentă pe acești arbori. Totuși, până acum nu s-au înregistrat un 

impact negativ asupra acestora (Sefrová, 2002). 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu există date în acest sens, dar întro lucrare recentă privind filogeografia acestei 

specii în zona Palearctică, Kirichenko și colab. (2017), arată prezența unei linii filogenetice 

separate localizată înestul Asiei (Estul îndepărtat al Rusiei și Japonia) care ar putea fi o nouă 

specie criptică. Pentru specia P. issikii au fost identificate 31 de haplotipuri, dintre care 23 au 

fost detectate în zona de invazie (Europa) și 10 în zona presupusă a fi nativă – Estul Asiei 

(Estul îndepărtat al Rusiei, Japonia, Korea și China). Două dintre cele 31 de haplotipuri s-au 

dovedit a fi comune pentru cele două arii. Numărul foarte mare de haplotipuri identificate în 

zona de invazie, sugerează un scenariu cu introduceri multiple. Un haplotip, a fost identificat 

ca fiind dominant (în 67,2% din probele analizate), nu doar în Europa dar și in 96% din 

probele din Japonia (aflată în aria nativă). Specia nouă de Phyllonoricter a fost identificată 

doar pe baze genetice, având diferențe semnificative la toți markerii analizati, dar din punct 

de vedere morphologic cele două specii nu pot fi diferențiate. Cele două specii sunt 

simpatrice pe aceleași plante gazdă în Japonia (Sendai) și în Estul îndepărtat al Rusiei 

(Primorsky krai), dar nu există dovezi de admixie. 
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d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu există date în literatură. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul 

h. ierbivorie 

P. issikii este oligofagă, hrănindu-se cu Frunze ale speciilor de Tilia (tei, Fam 

Malvacee). În arhipelagul nipon, molia minieră a teiului a fost înregistrată pe specii native de 

tei: T. japonica Simonkai, T. maximowicziana Shirasawa și T. kiusiana Makino et Shirasawa, 

dar și pe specii de mesteacăn (Betula platyphylla Sukac.z și B. pendula Roth.) (Kumata, 

1963). Totuși, se pare că aceste semnalări pe mesteacăn sunt eronate. În Estul extrem al 

Rusiei, P. issikii a fost întânit pe teiul de Amur (T. amurensis Rupr.) și teiul manciurian (T. 

mandshurica Rupr.) (Ermolaev,1977; Noreika, 1988, Kumat și colab., 1983). În Europa, 

specia este întâlnită pe tei pucios (T. cordata Mill.), tei cu frunza mare (T. platyphyllos Scop) 

și teiul argintiu (T. tomentosa Moench.). Molia miniera a teiului a mai fost întâlnită și pe alte 

specii de tei sau cultivari din parcuri și grădini cum este teiul american (T. americana L.), T. 

× euchlora K. Koch., T. mongolica Maxim., T. taquetii C.K. Schneid (Kollár, 2007; Perny, 

2007; Kirichenko, 2013, Meshkova și colab., 2013, Jaworski, 2009) 

Sefrova (2002) susține că în Europa arborii de Tilia sp. atacați de P. issikii nu sunt 

puși în pericol. Se crează doar un prejudiciu estetic minor. Molia miniera a teiului preferă 

zonele umbroase ale arborelui, localizându-se pe fața inferioară a frunzelor de pe ramurile 

inferioare sau din lăstăriș (Ermolaev și Zorin, 2011). Minele nu fac ca frunzele să se usuce 

sau să-și schimbe culoarea, astfel încât prezența dăunătorului nu este evidentă(Sefrova, 

2002). 

Ermolaev (2014) adduce dovezi că, cel puțin în partea europeană a Rusiei, specia 

provoacă pagube mai importante, producând defolieri are teilor. Se pare că specia ar cauza 
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căderea frunzelor sau deformări ale acestora, atunci când densitatea polulațională a moliei 

miniere este foarte mare (Bednova & Belov, 1999). Suprafața frunzei atacate este în medie de 

1.25 ± 0.01 cm2, atunci când avem un atac de 1-3 mine per frunză (Ermolaev și Motoshkova, 

2008). Cele mai mari daune sunt provocate în luna iunie, perioadă care coincide cu perioada 

de creștere a plantei gazdă. Infestațiile puternice cu P. issikii, influențează astfel negativ 

productivitatea și capacitățile reproductive ale arborilor de tei (Ermolaev și Zorin, 2011a). Cu 

cât densitatea populațională a P. issikii crește, cu atât numărul inflorescențelor, numărul 

florilor din inflorescențe și chiar cantitatea de zahăr din flori, scade (Ermolaev și Zorin, 

2011a, Ermolaev, 2014). 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Datele strânse până acum indică o relație ecologică cu speciile autohtone din genul 

Phyllonorycter. Această specie va găsi probabil o nișă ecologică în comunitățile forestiere 

europene. Aceasta va fi probabil controlată și limitată de dușmani autohtoni naturali și, 

respectiv, de factori non-biotici. Concurența trofică cu specii autohtone care se dezvoltă pe 

Tilia spp. este foarte improbabilă. De aceea nu există nicio influență negativă care să pună în 

pericol speciile de arbori autohtoni și / sau taxonii înrudiți de lepidoptere și alte insecte care 

prezintă cereri trofice similare în comunitățile corespunzătoare (Sefrova, 2002). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Au fost studiate interacțiile cu speciile native de parazitoizi din Europa și au fost 

descoperite specii care deja acționează deja asupra poplațiilor invasive de Ph. Issikii. 

Ermolaev și colab., 2011 au identificat 2 de specii de parazitoizi din familiie Eulophidae și 

Braconidae.  

3. Alte informații relevante 

Phyllonorycter issikii sau molia minieră a teiului, a fost descrisă din Japonia (insula 

Hokkaido), de unde s-a răspândit ulterior în partea de est a Rusiei și în sud-estul Asiei 

(Kumata și colab. 1983). În anii 80 a fost semnalată din Moscova de unde a început să se 
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răspândească spre vestul Europei, ajungând în 2001 în Germania și Estonia (Leinonen și 

Kaitila, 2003). Este o sepecie oligotrofă, care se hrănește doar cu specii de tei (Tilia sp.) cum 

sunt Tilia cordata, Tilia platyphyllos, cultivare și hibrizi de Tilia din parcuri și grădini (ex. 

Tilia tomentosa x Tilia euchlora) (Buszko și colab., 2000; Sefrová, 2002). În Europa, molia 

minieră a teiului preferă păduri de foioase de câmpie sau colinare, până la 600m altitudine, 

fiind foarte frecventă în habitate urbane cum sunt parcuri și grădini sau în vegetația de pe 

trotuare. Se pare că atacurile puternice de molia minieră a teiului pot provoca o scădere a 

productivității lemonoase dar și o scădere a numărului inflorescențelor și a cantitatății de 

zahăr din flori, afectând astfel negativ albinăritul și producția de miere, teiul fiind o plantă 

meliferă importantă (Ermolaev, 2014). 
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Rhipicephalus rossicus 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kol-Yakimova, 1911 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthropoda/ Arachnida/ Ixodida 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: 

a. competiție 

Rhipicephalus rossicus are un spectru foarte larg de gazde care sunt parazitate și de 

alte specii de căpușe. Exista o competiție între aceste specii de căpușe, în special în ceea ce 

privește locurile preferate pentru hrănire, la nivelul corpului gazdelor. Dumitrache și colab. 

(2014) a raportat pentru unele zone de co-existență, o înlocuire a lui R. sanguineus de către R. 

rossicus, aceasta din urmă fiind mai frecvent întâlnită la câini, în special pe timpul verii. În 

alte zone de co-existență a celor două specii, Sándor și colab. (2014) le-a găsit ca fiind 

prezente pe câini cu frecvențe similare. Hoogstraal (1979) susține că în unele zone rata de 

supraviețuire în timpul iernii ar fi mai mare la R. rossicus față de specia Hyalomma 

marginatum, iar aceasta din urmă ar putea fi înlocuită de prima în ceea privește rolul său de 

vector al unor agenți patogeni. 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 
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R. rossicus este implicată în transmiterea mai multor agenți patogeni în rândul 

gazdelor pe care le parazitează (Mihalca și colab., 2015, 2017). Există în literatura de 

specialitate atât date care dovedesc capacitatea de transmitere (rolul de agent vector) a unor 

agenți patogeni, cât și date care asociază în mod empiric această specie de căpușă cu 

transmiterea anumitor agenți patogeni (Mihalca și colab., 2017). Shatas și Bystrova (1954) 

demonstrează pentru prima dată rolul lui R. rossicus în transmiterea agentului patogen 

Francisella tularensis (o bacterie din familia Francisellaceae care poate infecta multe specii 

de nevertebrate și vertebrate, provocând boala tularemie). Kondratenko (1976) a demonstrat 

pentru prima dată rolul lui R. rossicus de vector al virusului febrei hemoragice Crimea-

Congo. Acest virus a fost izolat din exemplare de R. rossicus colectate de pe vaci, oi, iepuri 

de câmp, arici și veverițe (Mihalca și colab., 2015). Deși nu există dovezi privind implicare 

acestei specii de căpușă în ciclul natural de transmitere al virusului West Nile (Mihalca și 

colab., 2015), în condiții experimentale de laborator a fost demonstrată capacitatea acesteia 

de a transmite virusul West Nile (Kotel’nikova și Kondrashova, 1974). Alți agenți patogeni, 

cum ar fi Theileria equi, Babesia bigemina și Coxiella burnetii, au fost detectați în R. 

rossicus, dar fără a fi demonstrată în aceste cazuri și capacitatea de vector (Mihalca și colab., 

2015, 2017). 

e. parazitism 

Rhipicephalus rossicus are o specificitate de gazdă foarte redusă, parazitând 

numeroase specii din peste 9 familii de păsări și 17 de mamifere (Mihalca și colab., 2015, 

2017). Cu totul excepțional, această căpușă a fost semnalată și pe unele specii de amfibieni și 

reptile (Rana arvalis, Lacerta agilis și L. viridis) (Mihalca și colab., 2015). 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 
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j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Nu este cazul. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante 

Rhipicephalus rossicus a fost semnalat de mai multe ori și pe om (Mihalca și colab., 

2015). Prin înțepăturile sale, poate transmite și la om unii agenți patogeni. 
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Varroa destructor 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Varroa destructor D. L. Anderson & Trueman, 2000 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthropoda/ Arachnida/ Parasitiformes 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: 

a. competiție 

Deși, gazdele obișnuite ale acestei specii mai sunt parazitate și de alte câteva specii de 

acarieni, nu am găsit în literatura de specialitate date relevante privind competiția lui V. 

destructor cu alte specii de acarieni. 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Mai mulți autori asociază specia V. destructor cu transmiterea unor virusuri patogene 

pentru Apis melifera (Sammataro și colab., 2000). Virusul de Kașmir care provoacă 

mortalitatea albinelor a fost identificat în albine provenite din colonii infestate cu Varroa, 
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demonstrându-se atât transmiterea acestuia de la acarieni la pupele de albine, cât și 

transmiterea lui cu o rată bună de la un acarian la altul (Chen și colab., 2004; Todd și colab., 

2004). Tentcheva și colab. (2004) și Chen și colab. (2005) susțin că sunt și alte virusuri care 

se pot transmite prin intermediul lui V. destructor, printer care amintim virusul deformării 

aripilor, virusul puietului în sac, virusul paraliziei acute a albinelor, virusul paraliziei cornice. 

V. destructor poate transmite și bacteria Melissococcus plutonius care provoacă boala numită 

loca europeană a albinelor (Kanbar și colab., 2004), cât și o bacterie din genul Paenibacillus, 

care provoacă boala numită loca americană a albinelor (Rycke și colab., 2002). Benoit și 

colab. (2004) semnalează capacitatea lui V. destructor de a purta pe suprafața corpului său și 

de a răspândi în mod indirect, în coloniile de albine, spori ai unor ciuperci din mai multe 

genuri (Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Mucor, Penicillium, Rhizopus și Trichoderma). De 

exemplu, V. destructor poate fi vector al speciei de mucegai Aspergillus flavus, care este 

agentul patogen al bolii numită „puietul pietrificat” (Benoit și colab., 2004). 

e. parazitism 

Varroa destructor are o specificitate de gazdă foarte înaltă, având ca gazdă tipică 

inițială specia Apis cerana. În prezent, parazitează și pe Apis mellifera, răspândindu-se astfel 

pe toate continentele (Anderson & Trueman, 2000). Acarianul se hrănește cu hemolimfa 

albinelor (adulte, larve și pupe), cauzând pagube importante coloniilor de albine.  

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Nu este cazul. 
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l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Varroa destructor a fost întâlnită și pe speciile Bombus pennsylvanicus 

(Hymenoptera: Apidae), Palpada vinetorum (Diptera: Syrphidae) și Phanaeus vindex 

(Coleoptera: Scarabaeidae), neputându-se reproduce pe acestea, fiind vorba doar de o forezie 

activă (se folosește de aceste specii pentru a ajunge în alte colonii de albine) (Denmark și 

colab., 2000). 

 

3. Alte informații relevante  

Conform estimărilor, o treime din hrana necesară oamenilor este obținută din culturi 

polenizate cu ajutorul insectelor, iar aproximativ 80% din această polenizare este realizată de 

albina europeană (Apis mellifera). Astfel, pierderile masive de exemplare de A. mellifera, 

care sunt cauzate de infestările cu V. destructor, pot avea atât un impact socio-economic 

semnificativ, prin reducerea randamentelor culturilor, cât și un impact direct asupra 

ecosistemelor, prin schimbarea structurii florei spontane cauzată de reducerea semnificativă a 

numărului polenizatorilor (CABI, 2021). 

De asemenea, afectarea coloniilor de albine de către acest acarian, precum și 

răspândirea bolilor în rândul acestora, are un impact negativ semnificativ asupra apiculturii, 

ridicând probleme deosebite apicultorilor (Allsopp, 2004). 
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Xylosandrus germanus 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Arthopoda/ Insecta/ Coleoptera 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact:  

a. competiție 

După unii autori (Haase și colab., 1998; Grégoire și colab., 2001; Büssler și Müller, 

2004; Bouget și Noblecourt, 2005), Xylosandrus germanus ar putea deveni specia dominantă 

în pădurile din multe zone din Europa. În mod implicit, acest fapt ar putea cauza o reducere a 

abundenței speciilor native, prin competiția pentru locurile de hrănire și reproducere pe care 

le-o face X. germanus (CABI, 2021). Pentru a avea o imagine mai clară asupra acestei 

situații, sunt necesare studii cantitative în acest sens. 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

X. germanus poate transporta pe suprafața corpului său diferiți fungi patogeni și chiar 

bacterii patogene pentru plantele pe care le atacă. Galeriile pe care le sapă în lemn reprezintă 

adevărate porți de pătrundere a acestor agenți patogeni. Agnello și colab. (2017) izolează de 

pe suprafața corpului lui X. germanus, următoarele specii de fungi: Ambrosiella xylebori, 

Nectria haematococca (Fusarium solanii), Alternaria alternata, Fusarium acuminatum și 

Ophiostoma querci. Aceiași autori izolează din interiorul corpului gândacului doar speciile A. 

xylebori și N. haematococca (Fusarium solanii). În ambele situații, specia dominantă a fost 

N. haematococca, Fusarium solanii este anamorfa lui N. haematococca, fiind un agent 

patogen generalist care provoacă boli la numeroase specii de plante și animale (inclusiv la 

om). Tancos și colab. (2016) izolează de pe suprafața corpului lui X. germanus, specia de 

bacterie Erwinia amylovora, care este un agent patogen extrem de periculos pentru livezile de 
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gutui, peri și meri, provocând boala numită „focul bacterian”. Toți acești agenți patogeni pot 

provoca cancere ale trunchiului, ofilirea și uscarea parțială a coroanei arborilor (Weber și 

McPherson, 1985; Stergulc și colab., 1999; Faccoli, 2000). Uneori arborii astfel afectați pot 

chiar muri (Weber, 1980). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Este o specie foarte polifagă, cu peste 200 de specii de arbori și arbuști ca plante 

gazdă (inclusiv pomi fructiferi și viță de vie), atât foioase, cât și rășinoase, putând ataca și 

bușteni recent tăiați, depozitați în pădure sau chiar în depozite speciale (Weber și McPherson, 

1983; Galko și colab., 2019). Arborii vii, dar slăbiți și stresați de factori biotici sau abiotici, 

sunt preferați întrucât gândacii sunt atrași de etanolul (cu rol de kairomon) emis de aceștia 

(Rassati și colab., 2019). Este posibil ca plantele gazdă specifice să nu reprezinte un factor 

limitativ pentru această specie de gândac sfredelitor, deoarece adultul acestuia nu se hrănește 

de fapt cu materialul vegetal, ci îl folosește ca mediu pentru cultivarea unei specii de fungi 

care constituie hrana larvelor sale. Astfel, indiferent de specia căreia aparține, orice material 

lemnos cu textura și umiditatea adecvate, poate fi tot ceea ce este necesar pentru această 

specie de gândac invaziv (CABI, 2021). 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Nu este cazul. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Xylosandrus germanus este mai degrabă o specie micetofagă decât xilofagă. În timp 
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ce sapă galerii în lemn, inoculează ciuperca simbiontă Ambrosiella grosmanniae (Mayers și 

colab., 2015; Galko și colab., 2019), hrănindu-se astfel cu miceliul acesteia. Termenul folosit 

pentru astfel de insecte este xilomicetofagie. A. grosmanniae este o ciupercă din familia 

Ceratocystidaceae (ordinul Microascales) care a dezvoltat o relație de simbioză mutualistică 

obligatorie cu specia X. germanus. Această specie de gândac sfredelitor dezvoltă adevărate 

culturi cu această specie de fungi, în interiorul galeriilor pe care le sapă în lemn. Galeriile, 

deși de obicei nu sunt foarte profunde în lemn, sunt însoțite de pătarea lemnului cauzată de 

ciuperca A. grosmanniae. Acest lucru duce la degradarea lemnului afectat. 

 

3. Alte informații relevante  

X. germanus afectează atât producția forestieră în sine (afectarea arborilor care poate 

duce chiar la moartea acestora), cât și calitatea lemnului produs (prin galeriile săpate în acesta 

și pătarea lui de către ciuperca simbiontă A. grosmanniae. De asemenea, prezența acestui 

gândac invaziv afectează relațiile comerciale din domeniul industriei lemnului. Toate aceste 

elemente pot duce la un impact socio-economic semnificativ (CABI, 2021). 
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Anexa 2 – fișe de documentare a impactului pentru speciile alogene de 

vertebrate 

 

PEȘTI 

 

Ameiurus melas 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Ameiurus melas Rafinesque, 1820 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Chordata /Actinopterygii/Siluriformes 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact: Impactul asupra speciei a fost documentat atât în Europa, cât 

şi în alte zone ale lumii. Impactul nu a fost documentat în România. 

a. competiție 

Modalităţile prin care Ameiurus melas intră în competiţie cu speciile native, din apele 

pe care le invadează, sunt relativ bine documentate în Europa (Jaćimović şi colab. 2019). O 

serie de studii semnalează competiţia directă pe nişa trofică, mai ales cu speciile de peşti 

bentonici (Jaćimović, 2015; Lenhardt şi colab., 2011; Leunda şi colab., 2008; Piria şi colab., 

2017), iar Cucherousset şi colab. (2006) semnalează competiţia pe nişa habitat cu aceleaşi 

specii bentonice. De asemenea, Kreutzenberger şi colab. (2008) semnalează diminuarea 

succesului la hrănire a speciei europene Esox lucius, atunci când Ameiurus melas este prezent 

în acelaşi habitat, acesta din urmă fiind capabil să ingereze o gamă foarte mare de prăzi. O 

serie de experimente au arătat că prezența lui A. melas reduce succesul de prădare al lui Esox 

lucius asupra speciilor genului Phoxinus prin interferarea cu comportamentul normal al 

știucii. Drept urmare, nivelurile de infestare cu paraziți, transmişi în mod normal de Phoxinus 

sp., scade la ştiucă, însă aceştia sunt înlocuiți de alți paraziți transmiși de speciile cu care 

prădătorul alege, de nevoie, să se hrănească (Poulin și colab., 2011). 
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Fuller și Neilson (2017) au raportat că această specie este în general considerată una 

dăunătoare în Arizona, din cauză că formează populații mari care intră în competiție cu 

speciile cu valoare economică ridicată pentru spațiu și hrană. 

De asemenea, caracterul gregar, potenţialul reproductiv ridicat, longevitatea relativ 

mare (patru-cinci ani), faptul că este generalist în ceea ce priveşte habitatul îl fac mult mai 

adaptabil comparativ cu speciile native. La acest aspect contribuie şi faptul că poate să 

prospere şi în ape turbide şi poluate (Ribeiro şi colab., 2008). A. melas tinde să atingă 

densităţi locale ridicate, comportament care ar putea să interfereze cu speciile native prezente 

și să afecteze negativ comportamentul prădătorilor și speciilor de pradă native (Reid și colab., 

1999; Utne-Palm, 2002).  

b. prădătorism 

Specia este prădătoare vorace a alevinilor speciilor native (Fuller și Neilson, 2017). 

Introducerea lui Ameiurus melas în râul Little Colorado a dus la diminuarea numărului de 

exemplare din specia Gila cypha, specie aflată deja pe cale de dispariție și asupra căreia A. 

melas exercita un efect negativ major (Fuller și Neilson, 2017). Potrivit lui Rosen și colab. 

(1995), A. melas este probabil parțial responsabil de declinul broaştei Rana chiricahuensis 

din sud-estul Arizonei. Prezența A. melas într-o lagună din Zamora (Spania) este considerată 

cauza declinului speciilor Pelodytes punctatus și Discoglossus galganoi (MAGRAMA, 

2016). 

În lacurile mici, aşa cum sunt cele din insula Lasqueti din Canada, A. melas este 

considerat responsabil (alături de Lepomis gibbosus) de dispariţia unor populaţii locale 

(posibil chiar specii distincte) ale genului Gasterosteus (Cannings şi Ptolemy 1998). Acest 

lucru a fost posibil mai ales din cauza faptului că A. melas se hrănea cu icrele şi alevinii 

acestora (Backhouse, 2000). 

Leunda şi colab. (2008) au analizat conţinutul stomacal al unor exemplare de A. melas 

capturate în Spania şi Portugalia şi au descoperit resturi aparţinând unor indivizii din specii 

locale cum ar fi Luciobarbus graellsii, Parachondrostoma miegii şi Gobio lozanoi, însă 

autorii nu exclud nici faptul că specia străină invazivă s-ar hrăni şi cu icrele acestor specii. 

c. hibridizare 

Nu există dovezi ale posibilității de hibridizare cu speciile native europene. 
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d. transmiterea de boli speciilor native 

Van der Veer şi Nentwig (2015) au găsit dovezi ale faptului că A. melas este 

responsabil (alături de alte efecte negative) şi de transmiterea unor boli şi paraziţi populaţiilor 

speciilor native. Ameiurus melas este gazdă pentru Flavobacterium columnare şi 

Edwardsiolla ictaluri. Poate de asemenea transmite Sindromul Ulcerativ Epizootic produs de 

Aphanomyces invadans. Gobbo și colab. (2010) au detectat o mortalitate semnificativă 

asociată cu infecții virale sistemice la A. melas infectat cu virusul necrozei hematopoetice. De 

asemenea, este vector pentru ranavirusuri și s-a dovedit a fi gazdă pentru parazitul 

Ancyrocephalus pricei în Marea Britanie (Sheath și colab., 2015). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Ameiurus melas nu este toxic ca atare, însă posedă spini foarte ascuțiți, atât pe 

înotătoarea dorsală, cât și pe cele pectorale. La baza acestor spini se găsesc glande care 

secretă o toxină. Aceasta se scurge de-a lungul spinilor și pătrunde în rănile produse de spini 

(Etnier și Starnes, 1993). 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Ameiurus melas consumă și hrană de origine vegetală atât macrofite acvatice cât și 

alge (van der Veer şi Nentwig, 2015) însă nu se cunoaşte impactul direct asupra macrofitelor 

acvatice europene. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Prezența lui Ameiurus melas conduce la schimbări în transparența apei și creșterea 

turbidității (Braig și Johnson, 2003). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  
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Reducerea cantității de lumină, ca urmare a creșterii turbidității, duce la scăderea 

densității de macrofite acvatice și la reducerea stabilității substratului mobil (Braig și 

Johnson, 2003).  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

În Slovacia, în ecosistemele din porţiunea mijlocie a cursului Dunării, prezența lui A. 

melas alături de alte câteva specii invazive ca Neogobius melanostomus, Neogobius kessleri 

și Pseudorasbora parva este considerată responsabilă de declinul lui Cottus gobio, Gobio 

albipinnatus și Barbatula barbatula, specii care au dispărut practic din comunitățile locale de 

pești (Novomeska și Kovac, 2016). 

Ictalurus punctatus se împerechează uneori cu Ameiurus nebulosus, Ameiurus natalis, 

Ameiurus melas, rezultând o varietate de somn hibrid. Hibridizarea introgresivă între A. 

melas și A. nebulosus poate fi dificil de pus în evidenţă însă poate apărea acolo unde speciile 

coexistă (Hunnicutt şi colab., 2005, Béres şi colab, 2017). 

 

3. Alte informații relevante 

Ameiurus melas prezintă un potențial de a provoca impact social negativ. CABI 

(2019) include această specie în categoria celor ”deranjante” care pot consuma momeală 

destinată speciilor de importanță economică și pot perturba activitatea de pescuit comercial a 

speciilor dulcicole.  
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Ameiurus nebulosus 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Ameiurus nebulosus Lesueur, 1819 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Chordata /Actinopterygii/Siluriformes 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact: Impactul asupra speciei a fost documentat atât în Europa, cât 

şi în alte zone ale lumii. Nu a fost documentat impactul speciei în România. 

a. competiție 

În Europa, Ameiurus nebulosus intră în competiție pentru hrană și habitat cu speciile 

native din habitatele în care a fost introdus sau în care a reușit să pătrundă (Cucherousset şi 

colab., 2006; Leunda și colab., 2008). Mandrak (2009) subliniază că principalul mecanism 

prin care A. nebulosus afectează speciile native este prin monopolizarea resurselor de hrană, 

în detrimentul speciilor native. În ceea ce privește regimul de hrană, A. nebulosus este un 

omnivor generalist, care se hrănește mai ales noaptea și mănâncă cadavre și alte resturi 

organice, dar în special organisme bentale (Scott și Crossman, 1973). Juvenilii (30-60 mm 

lungime totală) preferă larvele de chironomide, ostracode, amfipode, efemeroptere și alte 

nevertebrate acvatice mici (Scott și Crossman, 1973; Brylinski și Chybowski, 2000; Kottelat 

și Freyhof, 2007; Leunda și colab., 2008, Ruiz-Navarro și colab., 2015). Elveția (Wittenberg, 

2005), Polonia (FAO, 1997), Chile (Welcomme, 1988; Mandrak, 2009) au raportat perturbări 

majore în comunitățile de pești nativi în zonele în care a pătruns Ameiurus nebulosus. La fel 
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ca și specia-soră A. melas, A. nebulosus tinde să atingă densităţi locale ridicate (Reid și 

colab., 1999; Utne-Palm, 2002). 

Collier și colab. (2018) au arătat că suprapunerea pe nișa trofică dintre Ameiurus 

nebulosus și specia nativă Anguilla australis in lacurile de mică adâncime din Noua Zeelandă 

o influențează negativ pe aceasta din urmă.  

Spre deosebire de multe specii native, A. nebulosus este foarte tolerant la variațiile de 

temperatură a apei, la nivelul de saturație în oxigen, la poluare. Poate supraviețui la 

temperaturi de 36,1°C, iar în condiții experimentale a supraviețuit în intervalul 28,6°C-

37,5°C (Beitinger și Bennett, 2000). De asemenea, pe timpul iernii supraviețuiesc la 

temperaturi mai scăzute de 6°C și la o concentrație a oxigenului de doar 0,2 ppm (Scott și 

Crossman, 1973; Mandrak, 2009). 

b. prădătorism 

A. nebulosus consumă icrele, alevinii și puii multor specii native de pești (Braig şi 

Johnson, 2003; Kreutzenberger și colab., 2008; Leunda și colab., 2008). Anseeuw și colab. 

(2007) arată că hrana exemplarelor de talie mare este alcătuită aproape în exclusivitate din 

pești de talie mică și juvenili ai speciilor de talie mare.  

În râurile de pe coasta de nord-vest a Pacificului, A. nebulosus a dus la reducerea 

abundenței și diversității speciilor native (Fuller și Neilson, 2017). De asemenea, Mandrak 

(2009), arată că printre speciile direct afectate se numără și amfibianul Rana pretiosa în 

California, Oregon și Washington, crustaceul Pacifastacus fortis în California şi speciile 

genului Gasterosteus în Columbia Britanică.  

Au fost observate efecte adverse asupra ihtiofaunei native şi în Chile, ca urmare a 

introducerii lui Ameiurus nebulosus (Mandrak, 2009).  

c. hibridizare 

 Nu există dovezi ale posibilității de hibridizare cu speciile native europene. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Ameiurus nebulosus este vector pentru specii străine de paraziți care au potențialul de 

a infesta comunitățile native de pești - protozoare, trematode, cestode, nematode, 

acanthocefali, lipitori, moluște și crustacee (Scholz și Cappellaro, 1993; Uzunova și 

Zlatanova, 2007; Sheath și colab., 2015; Scott și Crossman, 1973). Buller (2014) a identificat 
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în rinichii de A. nebulosus parazitul Carnobacterium (Piscicola) maltaromaticum. Poate de 

asemenea găzdui și transmite bacteria Edwardsiella ictaluri ce produce infecții la nivelul 

creierului, cu diseminare sistemică la nivelul organelor, musculaturii și a pielii (provocând 

septicemia enterică la pești) (Buller, 2014). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

A. nebulosus nu este toxic ca atare, însă posedă spini foarte ascuțiți, atât pe 

înotătoarea dorsală, cât și pe cele pectorale. La baza acestor spini se găsesc glande care 

secretă o toxină. Aceasta se scurge de-a lungul spinilor și pătrunde în rănile produse de spini 

(Etnier și Starnes, 1993). 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Ameiurus nebulosus consumă și hrană de origine vegetală atât macrofite acvatice, cât 

și alge (van der Veer şi Nentwig, 2015), însă nu se cunoaşte impactul direct asupra 

macrofitelor acvatice europene. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Prezența lui Ameiurus nebulosus conduce la schimbări în transparența apei și 

creșterea turbidității (Braig și Johnson, 2003; Mandrak, 2009). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Prezența lui Ameiurus nebulosus conduce la schimbări în transparența apei și 

creșterea turbidității (Braig și Johnson, 2003; Mandrak, 2009). Același autor arată că au loc 

schimbări în gradul de transparență al apei, pe fondul creșterii turbidității, fapt ce duce la 

alterarea productivității ecologice și a ciclului nutrienților. De asemenea, sunt alterate 

procesele energetice în ecosisteme, ca urmare a modului de hrănire omnivor a lui A. 

nebulosus și a faptului că, datorită prezenței structurilor defensive, specia nu este consumată 

de prădători.  
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l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Ameiurus nebulosus hibridizează foarte ușor cu Ameiurus melas, o altă specie alogenă 

(Hunnicutt şi colab., 2005, Béres și colab., 2017). 

 

3. Alte informații relevante 

Bianco și Ketmaier (2016) arată că Ameiurus nebulosus este folosit în acvacultură în 

Italia. Beneficiile economice de pe urma acestei specii par a avea state precum Chile, China, 

Bulgaria și Bielorusia (Welcomme, 1988; Tan și Tong, 1989; Reshetnikov și colab., 1997; 

Mikhov, 2000), însă magnitudinea acestor beneficii nu este precizată. În unele zone din 

Europa și insule din Pacific A. nebulosus oferă beneficii sociale prin pescuitul sportiv, însă 

valoarea speciei este considerată scăzută (Welcomme, 1988). Mandrak (2009) menționează 

calitatea cărnii lui A. melas, în special când aceasta este afumată. Salvini și colab. (2010) 

arată însă că specia este capabilă să bioacumuleze foarte multe substanțe toxice în țesuturi, 

ceea ce face periculos consumul cărnii acesteia.  
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Lepomis gibbosus  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Chordata/ Actinopterygii/ Perciformes 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact: Impactul asupra speciei a fost documentat atât în Europa, cât 

şi în alte zone ale lumii; impactul a fost documentat și în România. 

a. competiție 

Lepomis gibbosus concurează direct cu specia nativă Perca fluviatilis pe nișa trofică și 

poate să atingă densități mari în condiții de încălzire climatică (Fobert și colab., 2011). Este 

considerat un pericol și pentru alte specii native de pești din fauna europeană, prin competiția 
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exercitată direct asupra resurselor trofice, în special microcrustacee (Daphnia spp., Chydorus 

spp., Alona spp., Ostracoda), dar şi larve de Chironomidae, Coleoptera, Corixidae, Culicidae, 

Ephemeroptera, Gastropoda, Simuliidae, insecte adulte, peşti de talie mică (Fobert și colab., 

2011,García-Berthou și Moreno-Amich, 2000). De asemenea, au fost raportate scăderi 

dramatice ale densităților speciilor native (atât Perca fluviatilis, cât şi specii de talie mică de 

ciprinide), concomitent cu creșterea densităților populaționale ale lui L. gibbosus în unele 

ecosisteme invadate (Tomoček și colab., 2007). Prolificitatea speciei este documentată de 

Wydoski și Whitney (1979) care raportează că o femelă de biban soare de aproximativ cinci 

ani poate produce între 1950 și 2934 de icre la fiecare pontă.  

Elvira (1997) și Doadrio (2002) descriu competiția directă pentru spațiu și resurse 

trofice în urma căreia au de suferit specii native în Peninsula Iberică. Blanco-Garrido și 

colab., (2009) listează printre speciile afectate pe: Anaecypris hispanica, Salaria fluviatilis, 

Aphanius iberus, Luciobarbus guiraonis, Luciobarbus haasi, Luciobarbus comizo, 

Chondrostoma lemmingii Chondrostoma miegii, Gobio gobio, Squalius cephalus, Squalius 

pyrenaicus, Cobitis paludica, Valencia hispanica. 

În general, principalul răspuns al ihtiofaunei native în fața agresivității lui Lepomis 

gibbosus este retragerea din zonele ocupate de acesta, ceea ce duce pe termen mediu și lung 

la eliminarea speciilor native prin restricţionarea accesului acestora la hrană și habitat 

(Almeida și colab., 2014). Același colectiv de autori mai arată că L. gibbosus, se manifestă 

agresiv față de o gamă largă de grupe taxonomice, cu cerințe ecologice dintre cele mai 

diverse, inclusiv specii care ocupă zonele mărginașe ale corpurilor de apă, cum ar fi 

amfibienii, dar și specii care ocupă fundul bazinelor acvatice, cum ar fi crustaceele din grupul 

racilor. 

b. prădătorism 

Bibanul soare se hrăneşte cu icrele și juvenilii speciilor native de pești (García-

Berthou și Moreno-Amich, 2000). Bibanul soare este responsabil și pentru puternicul declin 

local și dispariția unor specii periclitate de amfibieni cum ar fi Pelobates fuscus, Triturus 

cristatus și Hyla arborea (Bosman, 2003, Soes și colab., 2011), unele gasteropode 

(Wainwright și colab., 1991) și specii de libelule (Janssen, 2000).  

În Franța, Lepomis gibbosus este considerat responsabil de extincția speciei de rac 
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Austropotamobius pallipes în una dintre cele șapte bălți care fac parte din Rezervația 

Naturală Pinail (Bramard și colab., 2006). De asemenea, Anseeuw și colab. (2011) consideră 

că Lepomis gibbosus este responsabil de prădătorism asupra unui număr foarte mare de specii 

native de pești (icre și alevini), dar și nevertebrate acvatice și larve de amfibieni.  

Thorpe (1988), susține că prezența lui Lepomis gibbosus poate avea drept rezultat o 

reducere semnificativă a densității nevertebratelor acvatice bentale native.  

Van Kleef și colab. (2008) au raportat la rândul lor descreșteri ale abundenței 

macronevertebratelor (Tricladida, Hirudinea, Oligochaeta, Odonata, Heteroptera, 

Chironomidae, Ceratopogonidae și Trichoptera) în lacuri și bălți din Olanda. Diferențele de 

abundență între corpurile de apă în care L. gibbosus era prezent și cele din care acesta lipsea 

ajungeau la 83%.  

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Lepomis gibbosus poartă și poate transmite parazitul copepod Lernaea cyprinacea. 

(Stavrescu-Bedivan și colab., 2014). Hanek și Fernando (1978) au descris de pe branhiile lui 

Lepomis gibbosus specia parazită Lampsilis radiate. Hockley și colab. (2011) au detectat 

parazitul non-nativ Onchocleidus dispar ca fiind specific lui L. gibbosus, acesta putând fi 

transmis speciilor native.  

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Prezența lui Lepomis gibbosus poate duce la creșterea cantității de fosfor și azot în apă 

(Naspleda și colab., 2012). 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
193 

 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Almeida și colab. (2014) au demonstrat modalitățile prin care Lepomis gibbosus poate 

perturba prin agresiune comportamentul natural al speciilor native din râurile și lacurile din 

Peninsula Iberică. La rândul lor, Dextrase și Mandrak (2006) arată că majoritatea 

ecosistemelor în care bibanul soare a pătruns suferă direct și indirect datorită distrugerii 

habitatelor şi competiției asupra resurselor. Un studiu realizat în Olanda de către Soes și 

colab., (2011) a arătat că instalarea lui Lepomis gibbosus în unele habitate acvatice a dus la 

declinul speciei acvatice Littorella uniflora, o plantă periclitată în această țară. 

Mai multe studii au arătat impactul pe care bibanul soare îl are asupra mai multor 

grupe funcționale în ecosistemele invadate printre care zooplanctonul (Angeler și colab., 

2002), macrozoobentosul (van Kleef și colab., 2008), crustaceele decapode (Bramard și 

colab., 2006), peștii (Declerck și colab., 2002) și amfibienii (Bosman, 2003; Soes și colab., 

2011), dar și transformarea habitatelor și modificarea condițiilor naturale, cum ar fi creșterea 

turbidității, cu consecințe grave asupra ecosistemelor (Naspleda și colab., 2012; Angeler și 

colab., 2002). Acesta determină creșterea nivelului de clorofilă și a turbidității și sugerează că 

pătrunderea acestei specii alterează funcțiile ecologice de bază ale respectivelor ecosisteme 

(Naspleda și colab., 2012).  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Mai mulți autori (Elvira, 1997; Doadrio, 2002; Blanco-Garrido și colab., 2009) 

argumentează că prezența lui Lepomis gibbosus are o acțiune sinergică cu cea a altor specii 

invazive de pești, instalate în Europa, iar în Peninsula Iberică a dus la declinul populațiilor 

unor specii native de interes conservativ, cum ar fi: Anaecypris hispanica, Salaria fluviatilis, 

Aphanius iberus, Luciobarbus guiraonis, Luciobarbus haasi, Luciobarbus comizo, 

Chondrostoma lemmingii, Chondrostoma miegii, Gobio gobio, Squalius cephalus, Squalius 

pyrenaicus, Cobitis paludica și Valencia hispanica. 

 

3. Alte informații relevante  
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L. gibbosus este văzut de unii autori (Dill, 1990; Van der Valk și colab., 2018) ca 

având un rol socio-economic cel mult de specie destinată pescuitului sportiv și acvaculturii 

ornamentale (acvarii și bazine de grădină).  
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Oncorhynchus mykiss 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Chordata, Actinopterygii, Salmoniformes 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact: impactul a fost documentat în Europa, precum și în alte 

regiuni ale lumii. Impactul a fost documentat și în România. 

a. competiție 

Oncorhynchus mykiss afectează negativ speciile de pești indigeni prin competiție 

pentru hrană și habitat (Page și Laird, 1993; Jonsson, 2011). Se consideră că păstrăvul 

curcubeu și păstrăvul brun (Salmo trutta) sunt responsabili, cel puțin parțial, de dispariția 

speciei Thymallus arcticus din Michigan, singura locație în bazinul Marilor Lacuri unde era 

prezent (Crawford, 2001). Fausch (1988), Clark și Rose (1997) au discutat numeroși factori 

care afectează interacțiunile competitive dintre păstrăvul curcubeu și păstrăvul fântânel 

(Salvelinus fontinalis), deși impactul general al acestei competiții asupra păstrăvului fântânel 

nu este încă bine înțeles (Crawford, 2001).  

b. prădătorism 

Oncorhynchus mykiss se hrănește cu zoobentos, zooplancton și pești, iar în multe țări 

în care O. mykiss a fost introdus s-a raportat că are efecte negative asupra peștilor nativi, 

amfibienilor și nevertebratelor. În Noua Zeelandă se suspectează că O. mykiss afectează 

speciile de pești nativi prin prădare și concurență pentru zonele de hrănire (McDowall, 1990). 

O. mykiss apare adesea în zonele de reproducere a păstrăvului brun (Salmo trutta) și 

somonului atlantic (Salmo salar) primăvara când icrele lor sunt depuse (Jonsson și colab., 

1993) și le poate distruge ouăle. În Statele Unite există dovezi că același lucru se întâmplă la 

pești cum ar fi Gila cypha (Marsh și Douglas, 1997) și Ptychocheilus oregonensis. Păstrăvul 

curcubeu afectează negativ specia de cyprinid Lepidomeda vittata prin prădare, prin afectarea 

comportamentului și ocuparea habitatelor utilizate de aceștia ca refugiu (Blinn și colab., 

1993).  

c. hibridizare 
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În Statele Unite, în arealele unde O. mykiss fost introdus, acesta a cauzat probleme în 

special datorită hibridizării cu speciile native de salmonide, afectându-le integritatea genetică 

(Page și Burr, 1991; Rinne și Minckley, 1985). Unele specii, cum ar fi Oncorhynchus clarki 

au dispărut practic din această cauză (Behnke, 1992), iar altele cum ar fi O. clarkii henshawi 

au suferit un declin major (McAffee, 1966a). În multe zone unde păstrăvul curcubeu a fost 

introdus iar O. clarkii henshawi este nativ, păstrăvul curcubeu a înlocuit complet această 

specie, fiind responsabil de dispariția sa de exemplu din lacul Tahoe în anii 1940 (McAffee, 

1966b). Păstrăvul curcubeu hibridizează cu O. clarki lewisi în Montana (Muhlfeld și colab., 

2009). Hibridizarea dintre O. clarkii lewisi și O. mykiss și reîncrucișarea cu populațiile 

parentale pure au dus, de asemenea, la o introgresiune puternică a populațiilor din Canada 

(Rasmussen și colab., 2010). Alte specii care pot fi afectate de hibridizare includ O. 

aquabonita, O. gilae și O. apache (Minckley, 1973).  

d. transmiterea de boli speciilor native 

Boala turbionară este o afecțiune cauzată de un protozoar (Myxobolus cerebralis) care 

provoacă disfuncții ale sistemul nervos al salmonidelor și poate duce la curbarea coloanei 

vertebrale. Acest lucru are ca rezultat pierderea capacității de a menține direcția de înot, 

determinându-i să înoate într-o mișcare de spirală (McDowall, 1990). Creșterea în 

piscicultură a speciei O. mykiss a creat focare ale acestei boli în Statele Unite, și a pus în 

pericol populațiile sălbatice de pești nativi (Gilbert și Granath, 2003). Această boală poate fi 

unul dintre motivele pentru care O. mykiss întâmpină dificultăți în formarea de populații 

stabile în Europa, deși nu se pot exclude și alte cauze. În Polonia, populațiile de O. mykiss nu 

includ indivizi viabili reproductiv deși boala turbionară nu mai fost semnalată în ultimii 50 de 

ani. În România, Lazar și colab. (2010) semnalează infestarea cu Yersinia ruckeri, o bacterie 

foarte agresivă din familia Enterobacteriaceae într-o fermă piscicolă din Bicaz. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 
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h. ierbivorie  

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Păstrăvul curcubeu este o specie importantă în acvacultură iar creșterea sa în vederea 

comercializării a avut efecte negative asupra lacurilor de apă dulce. Rooney și Podemski 

(2010) au găsit că în urma creșterii păstrăvului curcubeu în cuști flotante amplasate într-un 

lac de apă dulce din Ontario, Canada, concentrațiile de amoniac și metale grele au crescut 

peste limitele normale. De asemenea, fermele ce utilizează cuști flotante eliberează deșeuri 

solide, azot și fosfor, care pot duce la eutrofizare determinând înfloriri algale și scăderea 

concentrației de oxigen (Hamblin și Gale, 2002).  

Crawford (2001) a arătat că salmonidele au potențialul de a modifica ciclurile 

biogeochimice în Marile Lacuri prin transferul unor cantități mari de materie organică și 

nutrienți între apele deschise și afluenți (Ivan și colab., 2011; Parmenter și Lamarra, 1991; 

Rand și colab., 1992). Rand și colab. (1992) au găsit că fosforul eliberat prin descompunerea 

carcaselor reprezintă > 50% din cantitatea de fosfor total din afluenții care se varsă în lacul 

Ontario, primăvara devreme. Prezența salmonidelor vii poate avea de asemenea un efect 

important asupra fluxurilor de materie organică prin excreția de amoniu și fosfor solubil și 

perturbarea mecanică a substratului din râuri în timpul perioadelor de reproducere (Ivan și 

colab., 2011; Tiegs și colab., 2009). 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Păstrăvul curcubeu poate afecta populațiile de nevertebrate. Feltmate și Williams 

(1989) au găsit că introducerea păstrăvului curcubeu într-o incintă amplasată pe un afluent al 

Marilor Lacuri din Ontario a dus la o scădere cu 35% a abundenței plecopterelor comparativ 

cu zonele control, populațiile de plecoptere fiind afectate negativ atât prin prădare, cât și 

perturbarea habitatului. Oncorhynchus mykiss este cel puțin parțial responsabil de declinul 

broaștei Rana chiricahuensis din sud-estul Arizona (Rosen și colab., 1995) şi a avut un rol 

important şi în declinul speciei Hadromophryne natalensis în Africa de Sud (Karssing 2010). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 
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Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante 

Această specie este apreciată din punct de vedere economic, în activități de pescuit 

sportiv și acvacultură (de ex. Mocanu și colab., 2010; Nistor și colab., 2013; Nașcu și colab., 

2020).  
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Perccottus glenii 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Perccottus glenii Dybowski, 1877 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Chordata/ Actinopterygii/ Perciformes 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact: Impactul asupra speciei a fost documentat atât în Europa, cât 

şi în alte zone ale lumii. Impactul a fost documentat și în România. 

a. competiție 

Impactul pe care Perccottus glenii (rotan) îl are asupra biodiversității native din 

habitatele invadate este bine documentat (Luca și Ghiorghiță, 2014). Specia intră în 

competiție intensă pentru hrană cu speciile native (Litvinov și O’Gorman, 1996). În bazinul 

hidrografic al lacului Baikal, Bogutskaya și Naseka (2002) descriu densități de până la 4000 

de indivizi la hectar, mai ales în zone cu curenți mici ai apei. În delta râului Selenga, 

Perccottus glenii a redus cantitatea de hrană disponibilă pentru specii ca Leuciscus idus, 
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Carassius carassius, Rutilus rutilus și Leuciscus leuciscus, cu care rotanul prezintă 

suprapunere pe nișa trofică de până la 90% (Litvinov și O’Gorman, 1996; Bogutskaya și 

Naseka, 2002). Studiile lui Reshetnikov (2003) au scos în evidență scăderea diversității 

speciilor de macronevertebrate acvatice (oligochete, aranee, odonate, larve și adulți de 

coleoptere).  

În corpurile de apă cu adâncime mică, Perccottus glenii a dus la scăderea densităților 

populaționale și chiar eliminarea unor specii native de pești cum ar fi Carassius carassius, 

Phoxinus phoxinus și Leucaspius delineatus (Reshetnikov, 2003; Reshetnikov și Chibilev, 

2009). 

Reshetnikov și Manteifel (1997) au scos în evidență competiția pe nișa habitat între 

Perccottus glenii și speciile de europene de amfibieni. Populațiile de amfibieni din zonele 

umede ocupate de Perccottus glenii nu mai pot ocupa bălțile permanente în perioada de 

reproducere, ceea ce duce la scăderea diversității specifice a amfibienilor în aceste zone 

(Reshetnikov, 2003). 

Într-un studiu mai recent (Grabowska și colab., 2019) au evidenţiat faptul că în 

condiții experimentale, Perccottus glenii excludea de la hrănire specia periclitată Umbra 

kramerii. 

b. prădătorism 

În perioada de reproducere a speciilor native de pești, conținutul stomacal al lui 

Perccottus glenii poate fi de până la o treime constituit din icrele acestora (Bigun, 2012). 

Rotanul prezintă selectivitate la hrănire (Manteifel și Reshetnikov 2002, Koščo și colab. 

2008, Reshetnikov 2008), însă poate să consume o gamă largă de animale de la infuzori la 

vertebrate (în funcție de vârstă și de stadiul de dezvoltare) (Grabowska și colab., 2009). În 

general, prada este constituită din crustacee, insecte (inclusiv larvele acestora și mai ales 

larvele de chironomide), moluște, anelide, aranee, pești și amfibieni. Consumă larve de 

amfibieni cu excepția bufonidelor (Manteifel și Reshetnikov, 2002), acolo unde acestea sunt 

prezente, însă nu s-au raportat cazuri în care rotanul să fi consumat ouă de amfibieni 

(Reshetnikov, 2008). Pradă intens asupra larvelor de tritoni din toate genurile europene și 

asupra mormolocilor speciilor genurilor Rana și Pelophylax, însă consumă ocazional și 

indivizi adulți din speciile genului Lissotriton. Litvinchuk și Borkin (2002) au evidențiat 
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dispariția lui Triturus dobrogicus din mai multe corpuri de apă din provincia ucraineană 

Zakarpatie, la scurt timp de la introducerea accidentală a lui Perccottus glenii. Un an mai 

târziu, Reshetnikov (2003) atrăgea atenția asupra faptului că Perccottus glenii reprezintă 

probabil cea mai mare amenințare la adresa speciilor native de tritoni în Europa. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Până în prezent 67 specii de paraziți au fost descrise ca fiind specifici lui Perccottus 

glenii în arealul nativ, însă acesta poate găzdui până la 100 de specii în habitatele invadate 

(Sokolov și colab., 2020). În zonele invadate, specia a dovedit că poate transmite paraziți 

speciilor native de pești, dar și altor animale (Sokolov și colab., 2012; Reshetnikov și colab., 

2013) și poate juca un rol semnificativ în dispersia unor specii europene de paraziți la pești 

(Sokolov și colab., 2012). Dintre speciile de paraziți tipice lui Perccottus glenii, Nippotaenia 

mogurndae și Gyrodactylus perccotti au dovedit cel mai mare impact asupra ihtiofaunei 

native (Košuthová și colab., 2004; Mierzejewska și colab., 2010, 2012; Ondračková și colab., 

2012). Cestodul Nippotaenia mogurndae prezintă un ciclu de viață complex care începe prin 

infestarea speciilor native de copepode pe care le folosește ca și gazde intermediare 

(Reshetnikov, 2013).  

Speciile europene de șerpi semiacvatici (genul Natrix) consumă indivizi de Perccottus 

glenii și, drept urmare se infestează cu cestodul Ophiotaenia europaea, pe care rotanul îl 

transmite. În studiul din 2013, Reshetnikov și colaboratorii au arătat că toți indivizii de Natrix 

natrix și Natrix tessellata examinați pe parcursul studiului erau infestați cu acest parazit, în 

condițiile în care corpurile de apă în care (sau de lângă care) fuseseră capturați găzduiau 

rotan. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 
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h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Prezența lui Perccottus glenii duce la alterarea comportamentului de căutare a hranei 

și la creșteri populaționale ale unor specii ihtiofage (Reshetnikov, 2013). Speciile europene 

de pești răpitori ca Esox lucius și Perca fluviatilis se hrănesc frecvent cu Perccottus glenii. 

Reshetnikov (2013) atribuie creșterea numărului indivizilor de pescăruși și stârci din delta 

râului Selenga, Rusia, pe seama abundenței lui Perccottus glenii. Rotanul s-a dovedit a face 

parte în prezent din spectrul trofic al mai multor specii de rațe (Anas platyrhynchos, A. 

poecilorhyncha, Aythya fuligula), pescăruși (Larus canus, L. ridibundus, L. argentatus), dar 

și a unor specii ihtiofage prin excelență (Tringa nebularia, și Alcedo atthis). De asemenea, 

specia invazivă Neovison vison și probabil si specia nativă Lutra lutra pradă asupra lui 

Perccottus glenii (Reshetnikov, 2013). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante 

În China, Perccottus glenii este gazdă pentru trematodul Clonorchis sinensis care prin 

consumul peștilor insuficient gătiți poate transmite la om boala numită clonorchiază 

(Reshetnikov, 2013). 

În condiții de acvacultură intensivă, Perccottus glenii a dus la scăderea producției 

altor specii de importanță economică pe care le concurează direct pe nișa trofică. Printre 

aceste specii se numără Rhodeus amarus, Cyprinus carpio și Esox reichertii (Bogutskaya și 

Naseka, 2002). 
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Pseudorasbora parva 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Pseudorasbora parva Temminck & Schlegels, 1846 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Chordata/ Actinopterygii/ Cypriniformes 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact: Impactul asupra speciei a fost documentat atât în Europa, cât 

şi în alte zone ale lumii. De asemenea, impactul a fost documentat și în România. 

a. competiție 

Pseudorasbora parva colonizează rapid corpurile de apă în care reușește să ajungă 

(Spikmans și colab., 2013). De la pătrunderea în ecosistemele acvatice europene, specia a 

reușit cu succes să ocupe habitate acvatice și să concureze speciile native, în special pe nișa 

trofică. Principalul impact este cauzat de consumul masiv de cladocere și larve de 

chironomide. În condiții experimentale, Nagata și colab. (2005) au arătat că alevinii de 

Pseudorasbora parva concurează pe cei ai speciilor native hrănindu-se în special cu rotifere 

și nauplii de copepode. La densități mari, pot să elimine total speciile de interes economic 

(Kozlov, 1974; Movčan și Smirnov, 1981). În condiții de acvacultură, concurează cu speciile 

de interes economic (Musil și colab., 2014).  

Britton și colab. (2006) arată că instalarea rapidă a lui Pseudorasbora parva în ape 

europene anterior nepopulate de această specie este urmată de o creștere numerică 

spectaculoasă și de instalarea dominanței în cadrul comunităților native de pești. De 

asemenea, Carpentier și colab. (2007) scot în evidență declinul suferit de populațiile de 

Leucaspius delineatus din Anglia, ca urmare a pătrunderii lui P. parva.  

b. prădătorism 

 Se hrănesc cu stadiile larvare și juvenilii multor specii native de pești (Žitnan și 
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Holčik, 1976). Astfel, în apele deschise din sudul Europei, Pseudorasbora parva a contribuit 

la scăderea abundenței, iar în unele cazuri chiar la dispariția mai multor specii native de 

ciprinide cum ar fi: Scardinius erythrophthalmus, Carassius carassius, Rhodeus sericeus, 

Gobio gobio, Leucaspius delineatus (Giurca și Angelescu, 1971; Žitnan și Holčik, 1976). 

c. hibridizare  

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Pseudorasbora parva este principalul vector pentru o serie paraziți și agenți patogeni. 

Stavrescu-Bedivan și colab. (2014) identifică copepodul parazit Lernaea cyprinacea, iar 

Djikanović și colab. (2018) speciile Trichodina nobilis, Balantidium sp., Philometroides 

cyprini, Philometroides parasiluri, Eustrongylides sp., Ergasilus sieboldi, Lernaea 

cyprinacea, Sinergasilus polycolpus. 

Impactul cel mai mare asupra speciilor native de pești îl are însă patogenul 

Sphaerothecum destruens pentru care Pseudorasbora parva este vector (Arkush și colab., 

2003). Patogenul provoacă mortalitate în masă și inhibarea reproducerii la Leucaspius 

delineatus (Gozlan și colab., 2005; Andreou și colab., 2011; Paley și colab., 2012). Gozlan și 

colab. (2005) arată că majoritatea speciilor europene de ciprinide sunt vulnerabile la 

patogenul transmis de P. parva, afirmație susținută și de studii mai recente (Gozlan și colab., 

2009; Andreou, 2010; Peeler și colab., 2011; Andreou și colab., 2012; Ercan și colab., 2015) 

care scot în evidență impactul profund negativ pe care Sphaerothecum destruens îl are asupra 

populațiilor de pești nativi din Europa. Al-Shorbaji și colab. (2015) subliniază în mod 

particular vulnerabilitatea speciilor Abramis brama, Rutilus rutilus și Leucaspius delineatus 

la acest patogen. Spikmans și colab. (2020) reușesc să demonstreze fără echivoc faptul că 

prezența lui P. parva a dus la declinul populațiilor de Leucaspius delineatus și Pungitius 

pungitius, ca urmare a transmiterii patogenului Sphaerothecum destruens speciilor amintite. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) - 
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Nu este cazul. 

h. ierbivorie  

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Consumă cantități foarte mari de crustacee planctonice, ceea ce duce la creșterea 

cantității de fitoplancton, și implicit favorizează apariția fenomenului de eutrofizare a 

corpurilor de apă (Adamek și Sukop, 2000). Elvira (2001) și Rechulicz (2019) scot la rândul 

lor în evidență alterarea structurii și funcțiilor comunităților native de pești, în acele 

ecosisteme în care P. parva a reușit să pătrundă. Conform lui Bănărescu (1999) și Rosecchi și 

colab. (1993) P. parva a dus la modificarea structurii comunităților native de nevertebrate în 

mai multe râuri din Europa.  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii)  

Nu este cazul.  

 

3. Alte informații relevante  

În condiții de acvacultură, consumă masiv hrana destinată speciilor de interes 

economic și contribuie direct la scăderea productivității (Adamek și Sukop, 2000).  

Nu a fost raportat până în prezent niciun impact direct asupra sănătății umane 

(Witkowski, 2006). 

Djikanović și colab. (2018) arată că pătrunderea lui P. parva în ecosistemele acvatice 

europene are o acțiune sinergică cu alți factori perturbatori, cum ar fi poluarea apelor și duce 

la alterarea structurii comunităților acvatice native. 
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Salvelinus fontinalis  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Chordata/Actinopterygii/Salmoniformes 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 
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2. Documentare impact: impactul a fost documentat în Europa și alte regiuni ale lumii, 

dar nu și în România, unde este considerată specie de interes economic. 

a. competiție 

Studiile din America de Nord având ca scop determinarea efectului introducerii S. 

fontinalis (păstrăvul fântânel) au arătat că acesta poate duce la declinul speciilor de salmonide 

native. Speciile care au fost înlocuite sau afectate negativ includ Oncorhynchus clarki, O. 

aguabonita și S. confluentus. De asemenea, există ipoteza că S. fontinalis ar fi responsabil 

pentru eșecul speciei Thymallus arcticus de a forma populații stabile. Păstrăvul fântânel este 

considerat unul dintre factorii principali care contribuie la declinul continuu al populațiilor de 

Oncorhynchus tshawytscha, specie amenințată. Pe lângă competiția cu indivizii de somon 

adulți, păstrăvul fântânel poate fi un prădător important al icrelor și a alevinilor de somon 

(NOBANIS, 2006). În Noua Zeelandă, studiile au arătat că preferințele de hrană ale lui S. 

fontinalis și Salmo trutta (Fechney, 1988) se suprapun semnificativ, întrând așadar în 

competiție pe nișa trofică. Studii mai recente din Franța au confirmat atât suprapunerea 

preferințelor de hrană (Cucherousset și colab., 2007), cât și interferența reproductivă 

(competiție pentru siturile de reproducere) (Cucherousset și colab., 2008) dintre cele două 

specii.  

Specia alogenă poate întra în competiție cu speciile native și pentru spațiu, cum ar fi 

poziția în curentul de apă, care este esențială pentru accesul la hrană și adăpost. Studii 

realizate în Suedia, precum și în America de Nord, ce au avut ca scop estimarea distribuției 

păstrăvului fântânel când coexistă cu păstrăvul brun (Salmo trutta), au arătat că păstrăvul 

fântânel ocupă în principal pâraie mici sau cursul superior al râurilor unde cel mai probabil 

este dominant (Öhlund, 2002). De asemenea, păstrăvul fântânel este suspectat că a contribuit 

la declinul populațiilor de șarpe de munte (Thamnophis elegans elegans) din Sierra Nevada 

(SUA), prin diminuarea efectivelor de amfibieni, o pradă comună pentru păstrăv și șerpi 

(Matthews și colab., 2002). 

b. prădătorism 

În Franța, introducerile de păstrăv fântânel au dus la un declin semnificativ al 

amfibienilor în lacurile din Hautes-Pyrenees (Delacoste și colab., 1997). În Spania, se 

consideră că introducerea în lacurile fără pești a salmonidelor, printre care și S. fontinalis și 
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Oncorhynchus mykiss, este principala cauză pentru reducerea semnificativă a arealului de 

distribuției a unor specii de tritoni nativi - Lissotriton helveticus, Ichthyosaura alpestris și 

Triturus marmoratus. Declinul în abundență a populațiilor de tritoni nativi și reducerea 

arealului lor au survenit fie direct ca urmare a prădării, fie indirect prin modificarea 

comportamentului tritonilor ca răspuns la prezența unui prădător (Orizoala și Brana, 2006). 

Dunham și colab. (2004) arată că păstrăvul fântânel afectează şi speciile din zooplancton (de 

ex. dafnii și copepode) și alte nevertebrate acvatice (de ex. efemeroptere în diferite stadii de 

viață, trichoptere și coleoptere) care se hrănesc cu perifitonul, determinând creșterea 

productivității în ecosistemele invadate.  

c. hibridizare 

În Canada S. fontinalis hibridizează cu S. confluentus, specie amenințată (Leary și 

colab., 1993). Păstrăvul fântânel poate forma hibrizi viabili cu specii native, precum și cu alte 

specii de salmonide introduse. Unii dintre acești hibrizi sunt fertili și pot forma populații 

stabile. De exemplu, hibridul rezultat din încrucișarea păstrăvului fântânel cu Salvelinus 

alpinus crește mai repede decât speciile parentale, este mai robust și prin urmare, popular 

pentru pescuitul sportiv. Unii dintre acești hibrizi sunt fertili (Muus și Dahlström, 1981). 

Acest hibrid a fost identificat în râurile din Germania (Geiter și colab., 2002).  

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism  

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Schindler și colab. (2001) au arătat că introducerea lui Salvelinus fontinalis în lacurile 

de munte oligotrofe unde nu existau pești anterior poate modifica fundamental ciclurile 
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nutritive și stimula producția primară, accesând surse bentonice de fosfor care în mod normal 

nu ar fi disponibile comunităților pelagice din aceste ape. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

În SUA, introducerea lui Salvelinus fontinalis în lacurile din Sierra Nevada fără pește 

în mod natural a provocat schimbări semnificative în comunitățile bentonice de macro 

nevertebrate și zooplancton (Knapp și colab., 2001). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Specia alogenă are potențialul de a interfera cu reproducerea speciilor native de 

moluște. Spre exemplu, Margaritifera margaritifera, listată ca vulnerabilă pe Lista Roșie 

IUCN, este afectată de introducerea speciilor alogene de pești în Suedia. Stadiul de larvă 

(glochidia) este dependent de prezența speciilor de pești native - păstrăv și somon. Astfel, 

înlocuirea sau diminuarea efectivelor de pești nativi de către specii alogene pot periclita 

succesul reproductiv al moluștei (Naturvårdsverket, 2005). 

 

3. Alte informații relevante 

Alături de Oncorhynchus mykiss, altă specie alogenă, este considerată specie de 

interes economic în România, fiind crescută în ferme piscicole în special în nord-estul țării 

(Nistor și colab., 2013; Coroian și colab., 2015). 
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AMFIBIENI 

 

Lithobates catesbeianus  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Chordata, Amphibia, Anura 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): acvatic, terestru 

 

2. Documentare impact: impactul a fost documentat în Europa și alte regiuni ale lumii, 

dar nu și în România. 

a. competiție 

L. catesbeianus (broasca-taur) este caracterizată în ambele stadii de viață 

(acvatic/terestru) de dimensiuni mari și este un consumator de resurse vorace. Impactul 

broaștei-taur americane prin competiție interspecifică a fost documentat în multiple regiuni - 

Franța, Grecia (Creta), vestul SUA și Canada (insula Vancouver), adesea fiind semnalată în 

densități mari (de ex. regiunea Aquitane, Franța) și, ocupând o nișă ecologică similară cu 

speciile native de amfibieni. În Franța, speciile native cele mai afectate au fost broaștele verzi 

din genul Pelophylax sp., în Canada și în vestul SUA specii ale genului Rana – R. aurora, R. 

boylii, R. pipiens sau Pseudacris (Hyla) – P. regilla (Moyle, 1973; Sarat și colab., 2015). În 

Creta, introducerea speciei alogene (lacul Agia) a condus la extincția locală a unei specii 

endemice de amfibian, Pelophylax cretensis (Adriaens și colab., 2013). În condițiile în care 

resursele trofice sunt limitate, broasca-taur poate intra în competiție și cu specii native din 

alte categorii taxonomice, precum reptile, păsări sau pești (Snow și Witmer, 2010). 

Mormolocii broaștei-taur pot reduce drastic resursele de hrană din mediul acvatic, 

respectiv alge, afectând în acest fel dezvoltarea normală și rata de supraviețuire a 

mormolocilor speciilor native ce utilizează aceleași habitate și resurse trofice (Kupferberg, 

1997; Zhou și colab., 2005). Competiția se poate manifesta și la nivel comportamental, nu 

numai la nivel trofic, așa cum arată de exemplu studiile realizate de Kiesecker și Blaustein 

(1997; 1998; 2001) sau Lawler și colab. (1999) unde mormolocii unei specii native din vestul 

SUA, Rana aurora, și-au redus activitatea de hrănire și au devenit mai retrași în prezența 
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mormolocilor speciei alogene, evitând interacțiunea cu aceștia și prin modificarea modului de 

utilizare a microhabitatului. Impactul acestor modificări comportamentale s-a manifestat prin 

reducerea semnificativă a ratei de creștere, respectiv în greutate și metamorfoza târzie a 

speciei native, contribuind la scăderea șanselor de supraviețuire. Lawler și colab. (1999) au 

arătat cum prezența mormolocilor de broască-taur a redus supraviețuirea mormolocilor 

speciei native R. aurora la mai puțin de 5%. În plus, modificarea utilizării tipului de 

microhabitat crește riscul mormolocilor nativi de a fi prădați, în special de către pești. 

Un alt mecanism prin care broasca-taur poate afecta populațiile de amfibieni nativi 

este modificarea comportamentului de reproducere. Spre exemplu, juvenilii broaștei-taur pot 

interfera cu reproducerea altor specii întrucât masculii unor specii native (de ex. din genul 

Rana din vestul SUA, Pelophylax, sau Bufo din Europa, Rhinella în America de Sud) îi 

confundă cu femelele propriilor specii (Pearl și colab., 2005; D’Amore și colab., 2009; 

Adriaens și colab., 2013; Theis și Caldart, 2015). Acest lucru conduce la crearea de acuplări 

(amplex) interspecifice, rezultând în irosirea resurselor energetice, eșecul reproductiv și 

creșterea riscului de prădare a speciilor native (Adriaens și colab., 2013). De asemenea, Both 

și Grant (2012) au arătat că o specie nativă din Brazilia își modifică vocalizările de 

reproducere în prezența vocalizărilor broaștei-taur. Întrucât semnalele acustice sunt esențiale 

pentru atragerea partenerilor în cazul multor specii, interferența acustică poate afecta grav 

succesul reproductiv al acestora. 

b. prădătorism 

Lithobates catesbeianus este un prădător vorace, generalist, adulții și juvenilii 

consumând diverse nevertebrate (artropode, inclusiv raci, moluște, anelide), pești, amfibieni 

(inclusiv canibalism), reptile, micromamifere și păsări (Korschgen și Moyle, 1955; Cohen și 

Howard, 1958; Korschgen și Baskett, 1963; Corse și Metter, 1980; Clarkson și de Vos Jr., 

1986; Schwalbe și Rosen, 1988; Hirai, 2004; da Silva și colab., 2011; Nakamura și 

Tominaga, 2021). Spre exemplu, în regiunea Sologne din Franța, 13 specii protejate de 

amfibieni sunt amenințate din cauza broaștei-taur (Sarat și colab., 2015). Specii native de 

amfibieni (mormoloci și juvenili/adulți) din Brazilia (Minas Gerais și Paraná) alcătuiesc o 

parte importantă a dietei broaștei-taur, uneori peste 50% (Da Silva și colab., 2011; Leivas și 

colab., 2012).  
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c. hibridizare  

Nu este cazul.  

d. transmiterea de boli speciilor native 

L. catesbeianus este vector pentru agentul patogen (Batrachochytrium dendrobatidis) 

al chitridiomicozei, micoză cel mai adesea letală pentru majoritatea amfibienilor (Adriaens și 

colab., 2013). Deși L. catesbeianus nu pare a fi afectat de acest patogen (Hanselmann și 

colab., 2004; Blaustein și colab., 2020), are un rol important în răspândirea și transmiterea 

bolii, contribuind astfel la declinul populațiilor de specii de amfibieni native sensibile la acest 

agent patogen (Sarat și colab., 2015). L. catesbeianus poate transmite cu ușurință și alte tipuri 

de patogeni, cum ar fi ranavirusurile, ce pot fi de asemenea letale pentru numeroase specii de 

amfibieni (Adriaens și colab., 2013; Brunner și colab., 2019; Saucedo și colab., 2019). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie  

Prin consumul ridicat de alge în mediul acvatic, mormolocii broaștei-taur pot altera 

producția primară și implicit eterogenitatea habitatelor ocupate. Acestea pot afecta mai 

departe diversitatea specifică a comunităților de nevertebrate, precum și dezvoltarea normală 

a larvelor de amfibieni și pești nativi care utilizează resurse similare în aceste habitate 

(Kupferberg, 1997). 

 impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

i. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact asupra structurii ecosistemelor  

În densități mari, mormolocii broaștei-taur pot altera producția primară prin consumul 

ridicat de alge, pot interfera cu ciclul nutrienților și produce modificări în compoziția 
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specifică din ecosistemele acvatice invadate (de ex. Seale, 1980; Kupferberg, 1997).  

k. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Studiile experimentale (Kiesecker și Blaustein 1997; 1998, Lawler și colab., 1999; 

Kats și Ferrer, 2003) au arătat că efectele broaștei-taur (adulți și mormoloci) asupra 

mormolocilor nativi sunt potențate de prezența altor specii alogene sau native introduse 

artificial, precum peștii (de exemplu, Micropterus dolomieui și Gambusia affinis). Astfel, 

Kiesecker și Blaustein (1998) au arătat că mormolocii unei specii native (Rana aurora) și-au 

schimbat comportamentul și modul de utilizare a habitatului în prezența adulților de broască-

taur și a peștelui alogen Micropterus dolomieui (ambele specii consumă mormoloci), ceea ce 

a dus la o metamorfozare târzie, la dimensiuni mai mici, reducând astfel potențialul de 

supraviețuire a acestora.  

 

3. Alte informații relevante  

Broasca-taur este o specie extraordinar de adaptabilă și rezilientă față de o gamă largă 

de condiții de mediu. Acest lucru îi permite să domine habitatele invadate, adesea atingând 

densități mari, afectând speciile native atât în mediul terestru cât și în cel acvatic, prin 

mecanisme multiple - competiție, prădătorism, transmiterea de patogeni (Blaustein și colab., 

2020). Impactul populațiilor invazive este adesea facilitat și/sau amplificat de factori 

adiționali, precum modificările habitatelor cauzate de activitățile umane și/sau prezența altor 

specii invazive (de ex. Hayes și Jennings, 1986; Kiesecker și Blaustein, 2001). Astfel, Moyle 

(1973) arată cum broasca-taur, printr-o combinație a acestor mecanisme, a reușit să disloce și 

să înlocuiască populații ale speciilor native de Rana boylii, R. aurora și R. pipiens în vestul 

SUA (California). Este de asemenea așteptat ca schimbările climatice să favorizeze și să 

accelereze răspândirea broaștei-taur în detrimentul biodiversității native din zonele invadate 

(Johovic și colab., 2020). 

Din punct de vedere economic, broasca-taur ar putea avea impact în special în 

sectorul acvaculturii/ pisciculturii. Astfel, Corse și Metter (1980) au estimat că broasca-taur a 

provocat pierderi anuale de aprox. 42 000 USD în crescătorii de pește din Missouri, SUA. 

Aceste pierderi au fost cauzate prin prădătorism direct și competiție pentru resursele de hrană 

(hrana oferită în crescătorii special pentru pești). De asemenea, costurile necesare pentru 
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managementul populațiilor invazive de broască-taur sunt considerabile și dificil de estimat 

(Adriaens și colab., 2013). Spre exemplu, Marea Britanie a cheltuit pentru eradicare aprox. 

100 000 EUR între 1999-2002, Germania 270 000 EUR doar pentru regiunea superioară a 

Văii Rhinului, Canada 137 000 EUR între 2007-2010, iar Olanda 50 000 EUR între 2011-

2012 pentru eradicarea a numai două populații (Adriaens și colab., 2013). 
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REPTILE 

 

Trachemys scripta  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Trachemys scripta (Thunberg în Schoepff, 1792) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Chordata/Reptilia/Testudines 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru, dulcicol 

 

2. Documentare impact: Impactul asupra speciei a fost documentat atât în Europa, cât 

şi în alte zone ale lumii. De asemenea, impactul a fost documentat și în România. 

a. competiție 

Trachemys scripta intră în competiție directă cu speciile de ţestoase acvatice native, în 

zonele în care a pătruns. Polo-Cavia și colab. (2011), raportează comportament agresiv la 

hrănire din partea speciei Trachemys scripta, în detrimentul speciei native Mauremys leprosa. 

De asemenea, Cady și Joly (2003) scot în evidență competiția manifestată între T. scripta și 

Emys orbicularis în ceea ce privește locurile de însorire. În asemenea situații, T. scripta are 

tendința de a o exclude pe Emys orbicularis din locurile de însorire cele mai propice. Un 

studiu realizat în România de către Matei și Tudor (2014) confirmă faptul că specia alogenă 

poate dizloca specia nativă, Emys orbicularis, din locurile de însorire de calitate, afectând 

astfel capacitatea de termoreglare comportamentală a speciei native. Autorii au observat o 

distribuție omogenă a speciei alogene în cadrul habitatului studiat, în timp ce specia nativă a 

avut o distribuție grupată şi preponderent în porţiuni suboptimale de habitat. Calitatea 

locurilor de însorire este importantă la organismele poichiloterme, iar lipsa acestora poate 

duce la scăderea mobilității indivizilor speciei native, care nu mai pot beneficia de o 

termoreglare comportamentală eficientă (Polo-Cavia și colab., 2012). Aceiași autori (Polo-

Cavia și colab., 2014) scot în evidență și comportamentul de evitare manifestat de Mauremys 

leprosa în zonele în care este prezentă și T. scripta, în scopul de a evita competiția atât asupra 

locurilor de însorire, cât și a resurselor trofice. Există o competiție directă pentru resursele 

trofice între T. scripta și speciile europene Mauremys leprosa și Emys orbicularis, toate trei 

speciile având același regim de hrană (preponderent omnivor la adulți și mai mult carnivor la 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
229 

 

juvenili) (Pérez-Santigosa și colab., 2011). Trachemys scripta este avantajată de talia mai 

mare (Crescente și colab., 2014) comparativ cu a speciilor native europene. De asemenea, 

studiile experimentale (Polo-Cavia și colab., 2014), au arătat că specia invazivă poate exclude 

din habitatele acvatice speciile autohtone prin emiterea unor semnale chimice în prezența 

cărora speciile native de țestoase sunt inhibate.  

b. prădătorism 

Specia este omnivoră și se poate hrăni atât cu vegetale (van Dijk și colab., 2011), cât 

și cu hrană de origine animală. Prăzile includ artropode, moluște, pești, amfibieni 

(Speybroeck și colab., 2016). Polo-Cavia și colab. (2010b) raportează faptul că mormolocii 

speciilor native de anure recunosc speciile Emys orbicularis și Mauremys leprosa ca 

prădători, însă nu și pe Trachemys scripta. 

c. hibridizare 

În prezent nu se cunosc cazuri de hibridizare cu speciile native, europene. Jablonski și 

colab. (2017), raportează însă un caz de curtare și încercare de copulare între un mascul de 

Emys orbicularis și o femelă de Trachemys scripta. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Specia este purtător şi poate transmite diferite boli speciilor native de țestoase, însă nu 

există foarte multe cazuri documentate în acest sens. Iglesias și colab. (2015) semnalează un 

caz grav de infestare cu specia nord-americană Spirorchis elegans la Emys orbicularis, 

infestare pe care o pun pe seama transmisiei patogenului de către Trachemys scripta. Meyer 

și colab. (2015), aduc dovezi în sprijinul ideii de transfer de paraziți de la Trachemys scripta 

la specia europeană Mauremys leprosa. 

Trachemys scripta este vector pentru boli provocate de viermi paraziți (Moravec și 

Vargas-Vázquez, 1998; Hidalgo-Vila și colab., 2006; Meyer și colab., 2015, Rataj și colab., 

2011) și diferite tulpini de Salmonella (Bringsøe, 2006; Shen și colab., 2011). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 
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Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Într-un studiu experimental, Lindsay și colab. (2013) au scos în evidență faptul că 

prezența lui Trachemys scripta în iazurile experimentale a dus la valori semnificativ mai mari 

ale pH-ului, conductivității, ratei de acumulare de sedimente, precum și o abundență mai 

mare de nevertebrate, în special cea a hemipterelor și efemeropterelor. Biomasa perifitonului 

nu a fost afectată de prezența țestoaselor. Studiul sugerează că prezența speciei invazive 

afectează condițiile de mediu din iazuri și, prin urmare, potențial procesele ecosistemice. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante  

Specia este subiectul eliberărilor deliberate, însoțite de ceremonial religios în unele 

zone ale Asiei, unde populația practică budismul (Liu și colab., 2013). Nagano și colab. 

(2006) semnalează un caz sever de infectare cu Salmonella enterica, serotipul Paratyphi B, la 

un copil care a interacționat cu un juvenil de Trachemys scripta deținut ca animal de 

companie. 
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MAMIFERE 

 

Callosciurus erythraeus  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779)  

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Chordata/Mammalia/Rodentia 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: Impact documentat pentru Europa, nu și în România. 

a. competiție 

Deși au fost raportate date privind impactul negativ asupra speciilor indigene, și în 

special asupra speciei native Sciurus vulgaris prin posibilă excludere competitivă, se 

consideră că aceste date nu sunt cuantificate corespunzător (Dijkstra și colab., 2009; Chapuis 

și colab., 2011). Veverița lui Pallas ar putea intra în competiție cu Sciurus vulgaris, deoarece 

cele două specii ocupă habitate similare și se hrănesc cu resurse similare (Smith și Xie, 2008, 

Dijkstra și colab., 2009; Stuyck și colab., 2009; Chapuis și colab., 2011). 

b. prădătorism 

Deși au fost raportate unele probleme datorate prădării faunei native în zonele în care 

a fost introdusă veverița lui Pallas, acestea nu sunt considerate grave. În Argentina, Pereira și 

colab. (2003) au observat că veverițele lui Pallas pot consuma ocazional ouă de păsări. 

Asemănător, Guichon și colab. (2005; 2009) au raportat consumul de ouă de către veverițele 

lui Pallas în fermele de creștere a păsărilor. În Japonia, conform lui Azuma (1998), prădarea 

ouălor a fost observată o dată într-un cuib de Zosterops japonica. Deoarece dieta veveriței lui 

Pallas este în principal vegetariană iar dieta animală se bazează în principal pe insecte, 

observații asupra prădătorismului la această specie sunt destul de puține. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Veverița lui Pallas poate transporta paraziți din arealul său nativ în areale în care este 

introdusă și acționa ca vector pentru transmiterea unor agenți patogeni către speciile-gazdă 
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native (Bertolino și Lurz, 2011). Atunci când o specie de parazit ajunge într-un areal nou 

acesta trebuie să se adapteze noilor comunități de paraziți (Bertolino și Lurz, 2011) ceea ce 

duce la dezvoltarea de relații noi gazdă-parazit (Esch și colab., 1990). Deși în arealele în care 

sunt introduse veverițele lui Pallas este posibilă infestarea cu agenți patogeni a unor specii 

sălbatice native, acest lucru nu a fost documentat suficient. Bertolino și Lurz (2011) au 

semnalat boli precum cele produse de virusul variolei maimuței care ar putea fi transmis de 

veverițe. Un astfel de caz a fost documentat în Zair pentru veverița Funisciurus anerythrus 

(Khodakevich și colab., 1986).  

e. parazitism  

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Veverița lui Pallas este o specie omnivoră, deși cea mai mare parte din hrana sa este 

de natură vegetală (Suzuki și colab., 2006). În arealul său nativ este considerată un dăunător 

al culturilor tropicale (Hill, 2008). Provoacă daune pomilor fructiferi din plantații, în special 

cele de palmieri, papaya și cacao, consumând sau stricând fructele care nu sunt consumate în 

totalitate, dar și părțile verzi ale acestor plante. În zonele unde este a fost introdusă provoacă 

daune majore prin îndepărtarea scoarței copacilor, în special în zonele în care hrana este 

disponibilă în cantități reduse. Îndepărtarea scoarței poate fi o daună cantitativă importantă 

așa cum a fost cazul în Franța (Jouanin, 1986), Argentina și Japonia (Tamura și Ohara, 2005), 

dar în general majoritatea datelor de acest fel sunt doar calitative (Bertolino și Lurz, 2011). 

Pe lângă comportamentul de îndepărtare a scoarței copacilor poate deteriora lemnul, ducând 

chiar la moartea copacilor. În Franța este considerată dăunător, fiind denumită popular 

„șobolan coreean” (Chapuis și colab., 2011) din cauza pagubelor provocate în grădini și 

plantații prin îndepărtarea scoarței și consumul de fructe (în special măslini și citrice).  

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 
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j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Chung și Corlett (2006) au studiat diversitatea rozătoarelor din habitatele tropicale 

degradate din regiunea orașului Hong Kong pentru a înțelege rolul pe care îl joacă diferite 

specii în funcționarea acestui tip de ecosisteme. Pentru veverița lui Pallas autorii au găsit că 

aceasta este extrem de selectivă în privința semințelor pe care le consumă, participând la 

dispersia acestora. Astfel, este de așteptat ca prezența veveriței lui Pallas, introdusă recent, să 

ducă la o regenerare naturală. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante  

Pagube economice semnificative datorate veveriței lui Pallas au fost semnalate atât în 

regiunea nativă (în special pe plantațiile de conifere; Lin și Yo, 1981; Kuo, 1982; Tsui și 

colab., 1982), cât și acolo unde specia a fost introdusă (de ex. în Japonia, Argentina și 

Franța). Hill (2008) a sugerat că daunele provocate de C. erythraeus asupra palmierilor de 

ulei sunt comparabile cu cele ale șobolanilor. În Taiwan C. erythraeus are impact economic 

negativ sever datorită decojirii copacilor în unele plantații de conifere, la specii precum 

Cryptomeria japonica, Cunninghamia lanceolata, Pinus luchuensis și Pinus elliottii (Lin și 

Yo, 1981; Kuo, 1982; Tsui și colab., 1982; Bertolino și Lurz, 2011). Cu toate acestea, pentru 

majoritatea studiilor datelor disponibile sunt calitative și nu permit evaluarea reală a 

pagubelor cauzate de veverița lui Pallas (Bertolino și Lurz 2011).  

În Argentina au fost raportate daune cauzate de consumul de cereale din silozuri 

(Guichon și colab., 2005; 2009; Bertolino și Lurz, 2011). Uneori provoacă daune 

infrastructurilor precum cablurile telefonice, sistemele de aspersoare, etc. În Argentina a 

provocat daune cablurilor de iluminat, televiziune și telefonie (Guichon, 2005; 2009).  

 

Bibliografie 

Azuma Y (1998) Nest predation of the Japanese white-eye by a Formosan squirrel. Strix 16: 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
237 

 

175–176.  

Bertolino S, Lurz PWW (2011) Callosciurus squirrels: worldwide introductions, ecological 

impacts și recommendations to prevent the establishment of new invasive populations. 

Mammal Review 43(1), 22-33. 

Chapuis J-L, Dozières A, Pisanu B, Gerriet O, Berlin S & Pauvert S (2011) Plan national de 

lutte relatif à l'écureuil à ventre rouge (Callosciurus erythraeus) dans les Alpes 

maritimes. MNHN, 31 p.  

Chung KPG & Corlett RT (2006) Rodent diversity in a highly degraded tropical landscape: 

Hong Kong, South China, Biodiversity and Conservation (2006) 15:4521-4532  

Dijkstra V, Overman W & Verbeylen G (2009) Inventarisatie Pallas' eekhoorn bij Weert. 

Zoogdiervereniging rapport 2009.21. Arnhem, Nederland. pp 39.  

Esch G, Bush AO, Ano JM (1990) Parasite Communities: Patterns și Processes. Chapman 

andHall,London, UK.  

Guichón ML, Bello M, Fasola L (2005) Expansión poblacional de una especie introducida en 

la Argentina: la ardilla de vientre rojo Callosciurus erythraeus. Mastozoología 

Neotropical 12:189–197.  

Guichón ML, Benitez V, Borgnia M, Almada Chavez S, Gozzi C & Messetta ML (2009) 

Fauna exótica en Argentina: el caso de la ardilla de vientre rojo. In: Herrera A (ed.) 

Ambiente Sustentable Jornadas Interdisciplinarias CADJM. Editorial Orientación 

Gráfica, Buenos Aires, Argentina. 143–153.  

Hill (2008) Pests of Crops in Warmer Climates și Their Control. Major tropical crop pests. 

Chapter 9 : 118 

Jouanin C (1986) Une espèce inattendue pour la faune française: un écureuil asiatique 

acclimaté sur le Cap d’Antibes. Revue d'Écologie (La Terre et La Vie) 41: 107–109.  

Khodakevich I, Jezek Z, Kinzanzka K (1986) Isolation of monkeypox virus from wild 

squirrel infected in nature. The Lancet 11: 98–99.  

Kuo PC, Kao C, Liu CF & Hwang ED (1982) Correlation of the damage by Formosan red-

bellied squirrel with chemical composition of wood: Part 111. Sugar content of bark. 

Memoirs of the College of Agriculture National Taiwan University, 22(2): 25-36.  

Lin Y, Yo S (1981) Population dynamics of the red-bellied tree squirrel (Callosciurus 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
238 

 

erythraeus). Bulletin of the Institute of Zoology, Academia Sinica 20: 31–42.  

Pereira J, Haene E, Babarskas M (2003) Mamíferos de la Reserva Natural Otamendi. In: 

Haene E, Pereira J (eds) Temas de Naturaleza y Conservación 3: Fauna de Otamendi, 

Inventario de los Animales Vertebrados de la Reserva Natural Otamendi, Campana, 

115–139. Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires, Argentina.  

Smith AT & Xie Y (2008) A Guide to the Mammals of China. Princeton University Press, 

Princeton  

Suzuki Y, Watanabe I, Tanabe S& Kuno K (2006) Trace elements accumulation and their 

variations with growth, sex and habitat: effects on Formosan squirrel (Callosciurus 

erythraeus). Chemosphere, 64: 1296-1310.  

Stuyck J, Baert K, Breyne P, Adriaens T (2009) Invasion history and control of Callosciurus 

erythraeus in Dadizele, Belgium. In: Segers H, Branquart E (eds) Science Facing 

Aliens. Proceedings of a Scientific Meeting on Invasive Alien Species, 46. Belgian 

Biodiversity Platform, Belgium.  

Tamura N & Ohara S (2005) Chemical components of hardwood barks stripped by the alien 

squirrel Callosciurus erythraeus in Japan. Journal of Forest Research 10: 429–433.  

Tsui W H, LinFY & Huang CC (1982) The reproductive biology of the red-bellied tree 

squirrel, Callosciurus erythraeus, at Ping-lin, Taipei Hsien. Proceedings of National 

Science of Council, Sec. B, ROC., 6(4): 443-451. 

 

Autor fișă: Băncilă Raluca 

 

 

Sciurus carolinensis 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Sciurus carolinensis Gmelin, 1788  

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Chordata, Mammalia, Rodentia 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: Impact documentat în Europa, dar nu și în România. 
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a. competiție 

În Europa, S. carolinensis este responsabilă de dispariția speciei native de S. vulgaris 

prin excludere competitivă a acesteia (Wauters și Gurnell, 1999; Wauters și colab., 2000; 

2001; Gurnell și colab., 2004) întrucât cele două specii au tipare de activitate și dietă similare. 

Veverițele cenușii au un avantaj în procesul de hrănire deoarece digeră ghindele mai eficient 

(Bertolino, 2008). Modelele de distribuție indică o expansiune a arealului speciei alogene și 

reducerea arealului speciei europene, și sugerează un risc ridicat de dispariție a speciei native 

până în 2020 în nordul Angliei și până în 2104 în nord-estul Scoției (Gurnell și colab., 2014).  

Competiția pentru hrană cu alte mamifere mici ar putea fi semnificativă (Gurnell și 

colab., 1992). De exemplu, dacă specia alogenă ar fi introdusă în habitatele ocupate de pârșul 

de alun (Muscardinus avellaranius), o specie protejată conform legislației Uniunii Europene 

(UE), veverița cenușie ar consuma cea mai mare parte a resurselor de hrană. Alunele sunt o 

sursă importantă de hrană pentru pârș înainte de hibernare, deși pârșul consumă multe 

produse alimentare pe care veverițele cenușii nu le consumă în mod regulat (Moller, 1983; 

Bright şi Morris, 1993).  

Veverițele cenușii ar putea intra în competiție cu păsările native pentru locurile de 

cuibărit și hrană (Hewson și Fuller, 2003). Acestea folosesc scorburile copacilor, în special în 

pădurile temperate, ceea ce ar putea împiedica utilizarea acestora pentru cuibărit și 

reproducere de către specii precum Strix aluco (Hewson și Fuller, 2003). Ocazional, s-a 

raportat că activitatea de hrănire a veverițelor cenușii determină apariția prematură a păsărilor 

tinere cântătoare din cauza perturbării puilor (Friesen și colab., 2013). 

b. prădătorism 

Veverițele cenușii se hrănesc cu ouăle și puii de păsări (Moller, 1983; Hewson și 

Fuller, 2003) și se pare că au avut o contribuție importantă la declinul recent al păsărilor 

silvicole (Fuller și colab., 2005; Gibbons și colab., 2007). Examinând prădătorii muscarului 

sur (Muscicapa striata) din sudul Angliei, Stevens și colab. (2007) au arătat că veverițele 

cenușii sunt prădători importanți ai cuiburilor. În contrast, un studiu similar realizat în 

Ontario (Canada) pentru specia Hylocichla mustelina a arătat că veverițele cenușii au avut o 

contribuție scăzută la ratele de prădare globale ale speciei respective (Friesen și colab., 2013). 
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Pentru mierle (Turdus merula) și guguștiuc (Streptopelia decaocto) s-a găsit o relație 

negativă între supraviețuirea ouălelor și abundența veveriței cenușii (Newson și colab., 2010). 

Sage și Sotherton (2015) au găsit de asemenea o relație negativă între supraviețuirea puilor și 

prezența veverițelor cenușii. Cu toate acestea autorii sugerează că prădarea cuiburilor de 

păsări poate fi un comportament învățat și o trăsătură limitată, în consecință fiind prezent 

doar la anumiți indivizi (Pelach și colab., 2010). Bonnington și colab. (2014) nu au găsit 

dovezi că veverițele cenușii ar avea un impact evident asupra păsărilor din zonele urbane. 

Veverițele cenușii au de asemenea potențialul de a reduce abundența insectelor din habitatele 

invadate, inclusiv prin consumul galelor de plante (Moller, 1983).  

c. hibridizare 

Nu există studii care să ateste că specia alogenă hibridizează cu veverița roșie (specia 

nativă europeană) (Wauters și Gurnell, 1999). 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Veverițele cenușii sunt considerate rezervor pentru virusul variolei. Acest virus poate 

fi fatal pentru S. vulgaris, în timp ce pentru S. carolinensis este mai puțin periculos. Astfel, 

virusul este suspectat a fi un factor important ce duce la dispariția veverițelor roșii în prezența 

celor cenușii (Chantrey și colab., 2014), fenomen cunoscut sub numele de concurență 

mediată de agenți patogeni (Gurnell și colab., 2006).  

Veverițele cenușii sunt de asemenea rezervor pentru Borrelia burgdorferi, agentul 

bolii Lyme, B. garinii asociat păsărilor, sau B. afzelii găsită la gazdele rozătoare (Millins și 

colab., 2015; Everest și colab., 2015). 

În Marea Britanie, s-a raportat infecția cu tuberculoză (Mycobacterium bovis) la 

veverițele cenușii dar prevalența bolii a fost scăzută fiind puțin probabil ca veverițele cenușii 

să prezinte un risc ca sursă de infecție pentru bovine (Delahay și colab., 2007).  

Veverițele cenușii pot transmite paraziți mamiferelor indigene (de ex. Strongyloides 

robustus, Trypanoxyuris sciuri) și pot exacerba infecții existente (Shuttleworth și colab., 

2015).  

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 
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Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie  

Veverițele cenușii pot provoca daune pădurilor prin activitatea de decopertare a 

scoarței copacilor. Printre speciile deosebit de afectate se numără Acer pseudoplantanus și 

Fagus sylvatica (Bertolino și Genovesi, 2003). Perioada în care se înregistrează cele mai 

importante daune este aprilie - iulie, iar copacii cei mai afectați sunt cei cu vârste cuprinse 

între 10 și 40 de ani (Mayle și colab., 2007). Îndepărtarea scoarței duce la deformări ale 

tulpinilor și faciliteză accesul insectelor xiolfage și patogenilor. Impactul este mai accentuat 

atunci când densitatea veveriței cenușii este mai mare de 5 indivizi/hectar. În 2003, daunele 

cauzate în pădurile de fag, paltin și stejar din Marea Britanie au fost estimate la 10 milioane 

de lire sterline (Lawton și colab., 2010). În nordul Italiei îndepărtarea scoarței plopilor 

cultivați pentru celuloză și lemn a constituit o daună importantă. Cu toate acestea, Harris și 

colab. (2006) susțin că activitatea creează lemn mort care aduce beneficii nevertebratelor și 

altor animale sălbatice. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Veverițele cenușii pot avea un impact negativ asupra habitatelor forestiere prin 

consumul mare de semințe (Lawton și colab., 2010), însă prin modul de hrănire, veverițele 

cenușii participă la dispersia semințelor (Forget și colab., 2004; Steele și colab., 2005).  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante 

Veverițele cenușii pot deteriora culturile agricole, în special pe cele de porumb 

(Signorile și Evans, 2006). De asemenea, sunt considerate dăunători ai grădinilor prin 
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dezgroparea bulbilor și consumarea scoarței plantelor ornamentale. Veverițele cenușii pot să 

deterioreze spațiile din podurile clădirilor prin construirea de cuiburi (Rowe, 1983; 

Koprowski, 1994). Ronțăirea căpriorilor constituie adesea doar o deteriorarea estetică 

deoarece este puțin probabil să degradeze în mod semnificativ integritatea structurală a unei 

clădiri, deși aceasta permite pătrunderea apei de ploaie. De asemenea, facilitează accesul altor 

specii care își fac cuibul în podurile clădirilor. Pot contribui la deteriorarea cablurilor 

electrice fapt ce poate cauza scurtcircuit și incendiu. 

În contextul sănătății umane, mușcăturile de veveriță cenușie pot provoca infecții ale 

țesuturilor moi (Wyatt 1994). În America au fost raportate cazuri de tularemie (Magee și 

colab., 1989) și sporotricoză (Saravanakumar și colab., 1996) cauzate de mușcături. Mai 

mult, specia alogenă poate fi vector pentru agentul patogen ce produce ciumă (Yersinia 

pestis) (Porter, 2015). Berger și colab. (1997) semnalează că boala Creutzfeldt-Jakob poate 

apărea ca urmare a consumului de creier de veveriță cenușie. 
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Sciurus niger 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Sciurus niger Linnaeus, 1758 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Chordata, Mammalia, Rodentia 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: impact documentat cu precădere în America, dar și în Europa; 

impactul nu a fost documentat pentru România.  

a. competiție 

Pe coasta vestică a SUA impactul negativ al S. niger este datorat competiției pentru 

resurse cu speciile native de veverițe precum S. griseus, S. carolinensis, S. aberti și 

Tamiasciurus douglasii (Ingles, 1947; Robinson și McTaggart Cowan, 1954; Linders și 

Stinson, 2007). În Olanda, riscul înlocuirii pe scară largă a speciei native de S. vulgaris de 

către S. niger este semnificativ (Landbouw natuur en voedselkwaliteit, 2009). 

Studiile au arătat că S. niger a dus la declinul populațiilor de veverițe native, de 

exemplu în regiunea Portland-Vancouver sau în Pădurea Neagră din Colorado unde S. niger a 

dus la declinul populației de S. aberti prin monopolizarea resurselor (Littlefield 1984, 

Fitzgerald și colab., 1994). În zonele urbane ale Washington-ului efectivele speciei S. niger 

au depășit pe cele ale speciilor native (Aubudon Society of Portland, 2010; King County 

Biodiversity, 2010). Pe de altă parte, prin manipularea experimentală în teren (îndepărtarea 

femelelor de S. niger), Brown și Batzli (1985a) au arătat că densitățile locale ale populațiilor 

simpatrice de S. niger și S. griseus nu sunt influențate de competiție ci de disponibilitatea 

hranei. Astfel în mare măsură, coexistența speciilor native de veverițe cu S. niger sau declinul 

populațiilor acestora depind de calitatea mediului (Van Der Merwe și colab., 2005).  

b. prădătorism 

Prin comportamentul său de hrănire, S. niger (ca și alte specii de veverițe) poate avea 

impact negativ asupra păsărilor prin consumul de ouă şi pui, deși nu există studii care să 

susțină aceasta ipoteză.  

c. hibridizare 
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Nu există studii care să arate că S. niger hibridizează cu alte specii înrudite, dar cel 

mai probabil hibridizarea nu este documentată suficient. S-a observat că masculii de S. niger 

urmăresc uneori femelele aparținând speciei de veveriță cenușie dar nu încearcă copulația 

(Moore, 1968; Gurnell, 1987; Koprowski, 1991b). 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Numeroase boli și paraziți pot fi transmiși de S. niger, majoritatea fiind raportate deja 

în Europa; de asemenea nu este exclusă posibilitatea transmiterii unor boli sau paraziți noi în 

afara celor cunoscuți până în prezent (McCloskey și Vohs, 1971; Flyger și Gates, 1982; 

Krauss și colab., 2003; Sukow și colab., 2012). Prevalența virusului West Nile, a viermilor 

paraziți și a ectoparaziților este în general mare în populațiile de S. niger iar prevalența rabiei, 

a ciumei și a encefalitei este de obicei scăzută. Odată cu stabilirea populațiilor de S. niger în 

Europa este probabil să crească prevalența unor boli transmise de aceasta specie, dar nivelul 

de risc și impactul exact asupra speciilor native este dificil de estimat (Weaver și colab., 

1997; Treml și colab., 2002; Krauss și colab., 2003; Walsh, 2005; Suckow și colab., 2012). S. 

niger poate fi gazdă intermediară pentru viermele parazit Baylisascaris procyonis, fiind 

raportate cazuri în Indiana și California (Samuel, 2001). De cele mai multe ori, infecția duce 

la moartea gazdei, dar veverița moartă poate fi sursă de infectare pentru carnivorele 

necrofage. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

S. niger influențează în mod semnificativ soarta semințelor, demografia arborilor și 

structura și compoziția pădurii, atât prin consumul de semințe, cât și prin dispersia lor (de 

exemplu pentru stejar, pin și nuc). În pădurile de pin din sud-estul SUA, S. niger a avut 

un impact negativ devastator asupra recoltei de semințe (afectând mai mult de 90% din 

recoltă) prin consumul de flori și semințe. Deși există puține studii care au monitorizat 
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riguros pierderile de semințe în pădurile de foioase din zona temperată, datele arată că 

ratele de prădare a semințelor sunt foarte variabile de la un an la altul și afectează mai 

puțin aceste păduri decât pe cele de conifere. Chiar și așa, impactul asupra semințelor 

poate fi destul de mare la unele specii de arbori, cum sunt stejarii albi. Impactul este 

probabil mult mai sever asupra speciilor de arbori care nu au adaptări care să le asigure 

protecția semințelor (Burt și Grossenheider, 1976; Koprowski, 1994a; Steele și colab., 

2001; Steele și colab., 2005, Steele, 2008). S. niger decojește scoarța copacilor doar 

ocazional (mai ales în perioadele de deficit de hrană), la unele specii de arbori precum 

Ulmus sp. în Texas (Montgomery și Matlack, 2010) și în Kansas (Packard, 1956), 

Populus sp. în Colorado (Yeager, 1959), Aesculus glabra în Illinois (Havera și colab., 

1976). Deși, până în prezent, nu s-a făcut o estimare precisă a daunelor produse de S. 

niger copacilor, acestea par totuși mai puțin severe decât cele produse de alte specii de 

veverițe (Palmer și colab., 2007; Bertolino, 2009). 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Sciurus niger îngroapă semințele (nucile) pentru a-și face provizii pentru iarnă 

(Koprowski 1994a). Astfel, aceasta joacă un rol important în dispersia semințelor, în special 

în pășuni deschise facilitând succesiunea naturală de la pășune la pădure (Cahalane, 1942; 

Stapanian și Smith, 1986). Semințele/nucile îngropate care sunt uitate de veverițe (1 până la 

67%) pot să încolțească, contribuind parțial la modificarea compoziției comunității vegetale 

(Cahalane, 1942; Stapanian și Smith, 1984).  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante  

Sciurus niger are un impact economic negativ la scară locală (Gurnell, 1987), prin 

consumul de nuci, nuci englezești, avocado, portocale și căpșuni, dar pierderile nu sunt 
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excesive (Wolf și Roest, 1971; Burt și Grossenheider, 1976; Flyger și Gates, 1982; Gurnell, 

1987; Koprowski, 1994a; King și colab., 2010). Cu toate acestea, în unele zone, specia a fost 

adăugată pe listele de dăunători agricoli din cauza unor daune importante, de exemplu în 

livezile de pecan (Salmon și colab., 2005; Frey și colab., 2013). Pot provoca neplăceri 

datorită raidurilor în grădini și prin consumul hranei păsărilor în timpul iernii (Fahey, 2001). 

Pot deteriora cablurile electrice deoarece veverițele le folosesc pentru deplasare și acest lucru 

poate cauza ruperea acestora și întreruperea curentului electric (Koprowski, 1994a; Fahey, 

2001; Bertolino, 2009). Alte daune semnalate se referă la grădini, clădiri, sisteme de irigații și 

linii telefonice (Jackson, 1994; Koprowski, 1994a; Salmon și colab., 2005). 

Studii experimentale au arătat că S. niger este vector pentru ciuperca Ceratocystis 

fagacearum (Himelick și Curl, 1955; CABI și OEPP, 2011). Această ciupercă poate să 

afecteze plantațiile de copaci ornamentali și este deosebit de dăunătoare pentru arborii din 

zonele urbane. Rolul exact al veveriței ca vector al acestei ciuperci este necunoscut (Himelick 

și Curl, 1955; CABI și OEPP, 2011). Sciurus niger ar putea juca un rol important în 

transmiterea virusului West Nile și encefalita ecvină de vest; ambele virusuri afectează sever 

sănătatea omului și a cailor. De asemenea, S. niger a fost implicat în transmiterea tularemiei 

și a altor boli zoonotice la oameni în America de Nord datorită capacității sale de a prospera 

în zonele urbane (CFSPH, 2008; Leitheiser, 2013). 
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Anexa 3 – fișe de documentare a impactului pentru speciile alogene de 

plante 

 

PLANTE ACVATICE 

 

Azolla filiculoides 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Azolla filiculoides Lam., 1783. 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Magnoliophyta, Polypodiopsida, 

Salviniales 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact: Impactul speciei a fost documentat în Europa și alte regiuni, 

precum și în România. 

a. competiție 

Specia are valențe ecologice largi și sporocarpii ei pot supraviețui trei ani, ceea ce îi 

permite să dezvolte populații într-o gamă largă de habitate acvatice (Caffrey și Millane, 

2014). În Irlanda, Azolla filiculoides a exclus din competiție speciile de plante native 

submerse (Baars și Caffrey, 2008; Caffrey și Millane, 2014). Un studiu experimental realizat 

în Olanda a arătat că azola poate fi un competitor mai eficient pentru resursele de spațiu și 

lumină comparativ cu speciile native Lemna minor și Ricciocarpus natans (Peeters și colab., 

2016). 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Specia hibridizeaza cu alte specii de Azolla precum A. microphylla (Watanabe și 

colab., 1993). 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 
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e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Azolla filiculoides poate absorbi metale grele (plumb, cadmiu, nichel, zinc) din masa 

apei (Rakhshaee și colab., 2006; Cohen-Shoel și colab., 2002; Zhao și colab., 1999). De 

asemenea, reține o parte din carbonul și azotul din apă, ducând la modificări în compoziţia 

fizico-chimică din ecosistemele acvatice: scăderea concentrației pH-ului, de oxigen, creșterea 

concentrațiilor de azot și fosfor (Pinero-Rodríguez și colab., 2021).  

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Azolla filiculoides formează un covor dens la suprafața apei, ceea ce produce umbrire, 

și astfel provoacă modificări în structura fitoplanctonului, zooplanctonului și zoobentosului, 

inclusiv în structura comunităților de pești (Caffrey și Millane, 2014; Pinero-Rodríguez și 

colab., 2021). 

Janes și colab. (1996) au demonstrat într-un studiu experimental desfășurat în Anglia 

că specia alogenă împiedică schimburile de gaze și pătrunderea luminii în habitatele în care 

dezvoltă covoare dense, și afectează semnificativ dezvoltarea plantelor submerse - Elodea 

nuttalli și Potamogeton crispus, specia din urmă fiind cea mai afectată. Efectele induse de 

azola au fost mai mari comparativ cu o altă plantă plutitoare, Lemna minuta. Autorii 

concluzionează că formarea de covoare dense poate conduce la scăderea diversității plantelor 

native submerse, fiind favorizate un număr redus de specii mai tolerante la noile condiții 

fizico-chimice create. 

Pinero-Rodríguez și colab. (2021) au demonstrat experimental într-un studiu de tip 

mezocosm (sudul Spaniei) impactul negativ al azolei asupra unor specii de amfibieni (broasca 

săpătoare Pelobates cultripes și brotăcelul mediteranean Hyla meridionalis) și macrofite 
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(Callitriche truncata și Ranunculus peltatus) native din zona mediteraneană. Specia de 

macrofite cea mai afectată a fost Ranunculus peltatus (acoperire 100% în habitate fără azola, 

12,1% în habitate cu azola). Rata de supraviețuire a larvelor de broască săpătoare a fost 

redusă semnificativ în habitatele invadate cu azola (60 vs. 4,8%), dezvoltarea larvelor fiind de 

asemenea semnificativ mai redusă în aceste habitate. Supraviețuirea larvelor de brotăcel a 

fost mai redusă în habitatele cu azola (61,7 vs. 44,4%), dimensiunile și greutatea la 

metamorfoză au fost semnificativ reduse. În același experiment, autorii au arătat că 

modificările fizico-chimice induse în habitatele invadate (i.e., umbrire, pH și concentrație de 

oxigen reduse, nivel ridicat de nutrienți, azot și fosfor) au condus mai departe la modificări 

semnificative în abundența fitoplanctonului (care a crescut) și în compoziția zooplanctonului 

(caracterizat de o abundență crescută de copepode).  

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Anastasiu și Negrean (2007) menționează că specia este foarte răspândită în sudul 

țării și în Deltă, având un impact puternic asupra ecosistemelor acvatice invadate și consideră 

că reprezintă o amenințare pentru asociațiile vegetale autohtone cu Trapa natans, Salvinia 

natans, Marsilea quadrifolia, Ceratophyllum demersum și Myriophyllum spicatum. 

Schimbă structura fitoplanctonului, zooplanctonului și zoobentosului, inclusiv 

structura comunităților de pești (Caffrey și Millane, 2014, Pinero-Rodríguez și colab., 2021). 

Reduce bogăția și biomasa de macrofite acvatice și reduce supraviețuirea și fitnessul larvelor 

de amfibieni. În general, A. filiculoides provoacă o deteriorare substanțială a structurii trofice 

a ecosistemului acvatic (Pinero-Rodríguez și colab., 2021). 

Gratwicke și Marshall (2001) au observat că în habitatele acvatice invadate de specia 

alogenă (în Zimbabwe) abundența peștilor și a mormolocilor, și diversitatea specifică și 

abundența nevertebratelor acvatice au fost semnificativ mai reduse comparativ cu habitatele 

unde specia alogenă nu era prezentă. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante  

Nu este cazul. 
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Cabomba caroliniana 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 

Încadrare taxonomica (Încrengătură/clasă/ordin): Magnoliophyta, Magnoliopsida, 

Nymphaeales 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact: Impact documentat în Europa și alte regiuni ale lumii. 

Impactul nu este documentat în România. 

a. competiție 

Intră în competiție cu speciile native de macrofite submerse din habitatele unde se 

stabilește (Hogsden, 2007). Impactul negativ major este cauzat în principal de rata de creştere 

foarte rapidă. Un studiu asupra comunității de plante a fost efectuat în China în 2000 – 2004, 

incluzând 24 de habitate acvatice unde s-a instalat C. caroliniana și patru zone de control. 

Studiul a evidenţiat faptul că diversitatea specifică scade direct proporţional cu durata de la 

stabilirea speciei C. caroliniana. Între speciile afectate sunt şi unele specii rare pentru zona de 

studiu, cum ar fi Ottelia alismoides, Najas oguraensis etc. Proliferarea rapidă a C. 

caroliniana nu numai că afectează existența speciilor rare, ci amenință potențial și alte specii 

ca Ceratophyllum demersum și Hydrilla verticillata (Ding și colab., 2007). În unele din 
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lacurile din Olanda invadate de C. caroliniana au dispărut toate speciile de plante native 

(Matthews și colab., 2013). 

b. prădătorism 

Nu este cazul.  

c. hibridizare 

În condiții de laborator s-a reușit hibridizarea cu o specie înrudită (Cabomba 

aquatica) pentru evidențierea unor aspecte legate de folosirea speciilor genului că un model 

evolutiv (Vialette-Guiraud și colab., 2011), însă în mediul natural nu s-au semnalat hibrizi. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Asociațiile dense de C. caroliniana modifică ciclul nutrienților, ceea ce afectează nu 

numai plantele, dar și structura comunităților de nevertebrate și vertebrate; moartea și 

descompunerea plantelor duce la scăderea cantității de oxigen dizolvat (hipoxie) și la 

mortalități în populațiile de pești sau nevertebrate bentale (Matthews și colab., 2013).  

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Efect de umbrire - pătrunderea luminii este redusă semnificativ în habitatele unde se 

instalează C. caroliniana (Hogsden, 2007; Matthews și colab., 2013). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

În analize efectuate în China s-a evidențiat scăderea diversității specifice a 

comunităților de plante submerse în zonele invadate de C. caroliniana (Ding și colab., 2007). 

Odată instalată, C. caroliniana, colonizează mai întâi zonele din apropierea țărmului iar apoi 
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progresează spre centru, blocând în mare măsură lumina soarelui, ceea ce duce la excluderea 

altor plante submerse (EPPO, 2007). C. caroliniana crește rapid formând populații dense, 

care pot înlocui speciile native de macrofite și pot modifica circuitul nutrienților, iar habitatul 

devine impropriu pentru pești (Sheldon, 1994; Mackey și Swarbrick, 1997; Wilson și colab., 

2007). 

C. caroliniana determină modificarea compoziției comunității de macrofite și 

macronevertebrate (Hogsden și colab., 2007). Astfel, un studiu realizat în America de nord 

(zona Marilor Lacuri) a arătat că deși compoziția taxonomică a macronevertebratelor a fost 

similară în habitatele cu C. caroliniana și cele cu specii native, abundența a fost substanțial 

mai mare în habitatele cu C. caroliniana, datorită densităților ridicate de libelule (Odonata) și 

chironomide (Diptera, Nematocera).  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Prezența plantei poate determina modificarea structurii din lanțurile trofice prin 

favorizarea unor grupe taxonomice și defavorizarea altora. În acest mod, poate avea loc o 

reconfigurare a compoziției și structurii rețelelor trofice, incluzând atât nevertebrate cat și 

specii de vertebrate care se hrănesc cu acestea (Hogsden și colab., 2007).  

Extinderea locală a distribuției speciei C. caroliniana poate duce la o creștere a 

abundenței unor gasteropode acvatice ce pot funcţiona ca gazde intermediare pentru unele 

specii parazite de trematode digene (Matthews și colab., 2013). 

 

3. Alte informații relevante 

În Olanda este menționată pierderea unor suprafețe de luciu de apă folosite pentru 

recreere iar costurile implicate de măsurile de management au fost estimate la 300 000 euro 

într-un singur an. În condițiile creșterii temperaturii globale, a creșterii transparenței apei, a 

modificărilor în concentrația de fosfor din sediment, dezvoltarea speciei poate fi favorizată, 

accentuându-se efectele negative asupra mediului socio-economic (Matthews și colab., 2013). 

În Australia, C. caroliniana a redus semnificativ capacitatea de stocare a apei și a contaminat 

resursele de apă potabilă. Dacă se întâmplă acest lucru, costurile de tratare a apei pot crește 

cu până la 50 USD/ 1000 m3 (Matthews și colab., 2013). 
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Elodea nuttallii 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Tracheophyta, Liliopsida, Alismatales,  

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact: Impact documentat în Europa și alte regiuni ale lumii. precum 

și în România. 

a. competiție 

Concurează cu alte plante pentru nutrienți și lumină, inclusiv cu alte specii invazive. 

Ocupând suprafața apei, plantele plutitoare elimina plantele acvatice submerse (Barrat-

Segretain, 2001; Netten și colab., 2010).  

În Marea Britanie, Elodea nuttallii (introdusă în 1966) a înlocuit altă specie invazivă – 

E. canadensis. O explicație posibilă este aceea că E. nuttallii este capabilă să crească mai 

rapid, și să producă un număr mai mare de tulpini axilare pe o anumită perioadă de timp, ceea 

ce generează o umbrire a habitatului care împiedică dezvoltarea altor specii. E. nuttallii poate 

dezvolta mai rapid tulpini în condiții caracterizate prin concentrații scăzute de nutrienți și 

intensitate luminoasă crescută (Simpson, 1990).  

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 
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g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

E. nuttalii are o activitate alelopatică dovedită (Erhard, 2005; Erhard și Gross, 2006; 

Wang și colab., 2010; 2011). Alelopatia poate suprima cianobacteriile și algele (Erhard și 

Gross, 2006). Elodea nuttalii poate modifica pH-ul și concentrația de O2 și CO2 în imediata 

sa vecinătate, influențând în acest fel creșterea unor specii concurente (James și colab., 1999).  

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Prin dezvoltarea de structuri compacte la suprafața apei împiedică pătrunderea 

luminii, reducand zona fotica la interfata apa - aer (Netten și colab., 2010; Millane și Caffrey, 

2014). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

 Elimină speciile de macrofite submerse si astfel întreaga structura a ecosistemului 

acvatic (Netten și colab., 2010; Millane și Caffrey, 2014). În România, Ciocârlan și colab. 

(1998) menționează că specia formează uneori fitocenoze aproape pure.  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

E. nuttalii interacționează cu alte specii submerse prin alelopatie și umbrire, 

contribuind la alterarea funcționalității în habitatele invadate. 

3. Alte informații relevante  

Specia poate avea un impact negativ major în arii protejate dar are și pe plan 

economic prin pierderea de luciu de apă și împiedicarea activităților recreative sau de 

transport (Millane și Caffrey, 2014). 
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Myriophyllum aquaticum 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Myriophyllum aquaticum 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): 

Trachaeophyta/Magnoliopsida/Saxifragales 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 

 

2. Documentare impact: Impact documentat în Europa, nu şi în România 

a. competiție 

 Este capabilă să se instaleze rapid şi să înlocuiască specii autohtone datorită ratei 

rapide de creștere (Guillarmod, 1979, Miller şi colab., 2013, Lastrucci şi colab., 2018). 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism 
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Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Poate avea un impact negativ prin efectul de umbrire puternic (Lastrucci şi colab., 

2018). 

k. Impact asupra structurii ecosistemelor  

Modifică structura asociațiilor vegetale și prin aceasta poate avea un impact puternic 

atât pentru diversitatea vegetală, cât și pentru cea faunistică nativă. Lastrucci şi colab. (2018) 

au studiat efectele invaziei M. aquaticum asupra comunităților de plante și macro-artropode 

din canalele din jurul unei zone umede protejate din bazinul mediteranean. Rezultatele 

studiului au arătat o pierdere semnificativă a diversității și abundenței biodiversității native în 

habitatele invadate de M. aquaticum. De asemenea, studiul a arătat că specia alogenă oferă 

habitat propice pentru unii taxoni cum ar fi țânțarii și malacostraceele, inclusiv pentru 

juvenilii racului invaziv Procambarus clarkii. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

M. aquaticum mediază proliferarea altor specii alogene - oferă condiții prielnice 

pentru racul Procambarus clarckii (Lastrucci şi colab., 2018). De asemenea, poate fi suport 

pentru cianobacterii toxice (Gross şi colab., 2020). 

3. Alte informații relevante 

Specia poate fi folosită în decontaminarea apelor de metale grele - Cd, Cr, Ni și Zn, 

utilizând atât plante uscate cât și plante vii. Un biosorbant hibrid a fost dezvoltat folosind 

biomasă și fibră de bumbac. Biosorbția a fost extrem de eficientă în îndepărtarea Cd și în 

special a Zn (Colzi şi colab., 2018). Folosirea speciei în fitoremediere a fost atestată și de 
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Susarla şi colab. (2002). 
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Myriophyllum heterophyllum 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Myriophyllum heterophyllum Michaux (1803) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): 

Trachaeophyta/Magnoliopsida/Saxifragales 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): dulcicol 
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2. Documentare impact: Impact documentat în Europa, nu în România. 

a. competiție 

Myriophyllum heterophyllum este extrem de eficientă în competiție cu speciile 

autohtone, dezvoltandu-se rapid și ocupând practic toată masa apei. Este capabil să producă o 

formă care rezistă la uscaciune, permiţând astfel o refacere rapidă a populaţiei dupa seceta. În 

Europa nu s-a evidenţiat producerea de seminţe (Gross şi colab., 2020). Competitivitatea 

extrem de accentuată a M. heterophyllum se bazează cel mai probabil pe faptul că se dezvoltă 

pe toata perioada anului.  

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Hibridizarea cu alte specii de Myriophylum a fost raportată în America de Nord, dar 

pare puțin probabilă în Europa. În plus, nu s-a dovedit că hibrizii săi cu alte specii de 

Myriophyllum ar avea capacitate invazivă (Gross şi colab., 2020). 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Poate avea un impact negativ prin efectul de umbrire (Gross şi colab., 2020). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor 
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Schimbă radical structura ecosistemelor, tinzând să formeze asociaţii monospecifice 

(Gross şi colab., 2020). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Specia este atacată de unele specii de curculionide (Bagous collignensis, Eubrychius 

velutus, Phytobius leucogaster) și lepidoptere, care se hrănesc în special pe partea apicală 

(Gross şi colab., 2020).  

3. Alte informații relevante 

Specia poate fi folosită în bioremediere întrucât reţine metale grele din masa apei, 

similar cu M. aquaticum (Sivaci şi colab., 2008). 
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PLANTE TERESTRE 

 

Asclepias syriaca 

1. Descriere specie 

Denumire științifica (cf. GBIF): Asclepias syriaca Linnaeus, 1753 

Încadrare taxonomica (Încrengătură/clasă/ordin): Magnoliophyta, Magnoliopsida, 

Gentianales  

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: Impact documentat pentru Europa și România.  

a. competiție 

Specia intră în competiție cu speciile de plante din habitatele invadate fiind avantajată 

de capacitatea sa ridicată de colonizare. Se stabilizează mai rapid în habitatele care au suferit 

perturbări de origine antropică decât în habitatele naturale, cu structură complexă, 

nederanjate (Bakacsy, 2019). Modul de propagare facilă, rapidă și eficientă (Morse și 

Schmitt, 1985; Wilson și Rathcke, 1974), modul în care se dispersează semințele (Csontos și 

colab., 2009) o fac un competitor de succes. Datorită taliei mari, umbrește solul și astfel 

îngreunează dezvoltarea altor plante (Szitár și colab., 2014; 2016; 2018) care nu au 

capacitatea (sau au o capacitate mai redusă) de a concura pentru spațiu și lumină. Kelemen și 

colab. (2016) au arătat că A. syriaca are un avantaj competitiv în special asupra speciilor 

native din pajiști (Festuco-Brometea) în Ungaria, unde a dus la reducerea suprafețelor 

ocupate de acestea și la instalarea unor ecosisteme noi, nedorite. 

În România, Culiţă și colab. (2016) menționează specia ca fiind prezentă în pajiști 

naturale alături de alte specii de plante alogene (de ex. Ailanthus altissima, Ambrosia 

artemisiifolia,, Amorpha fruticosa, Helianthus tuberosus, Reynoutria japonica), unde intră în 

competiție cu speciile native tipice; autorii menționează că specia formează adesea desișuri 

monospecifice ce copleșesc vegetația tipică, nativă, pe care în cele din urmă o și înlocuiește. 

Fiind o plantă puternic meliferă, intră în competiție cu plantele native și pentru polenizatori 

(Culiță și colab., 2016).  

b. prădătorism 
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Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu există informații privind impactul asupra speciilor native prin acest mecanism, dar 

poate hibridiza cu specii Nord Americane din același gen (Kephart și colab., 1988; Broyles, 

2002).  

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Asclepias syriaca conține compuși vegetali toxici pentru animale, din grupul 

cardenolidelor (toxine steroidiene). Majoritatea insectelor care se hrănesc cu plante care 

conțin cardenolide sunt extrem de specializate. Speciile fitofage care se hrănesc pe plante ce 

conțin cardenolide sechestrează adesea toxinele, sunt aposematice și posedă anumite adaptări 

fiziologice (inclusiv insensibilitate) (Argawal și colab., 2012). Acesta este cazul speciei 

Danaus plexippus (Lepidoptera) care a dezvoltat un sistem de protecție împotriva păsărilor 

insectivore datorită acumulării de cardenolide (Browe și Fink, 1985).  

Nu este documentat impactul toxicității asupra biodiversității în ecosisteme invadate. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Prezența cardenolidelor în plantă are impact chimic asupra comunităților animale și 

vegetale (Argawal și colab., 2012). A. syriaca eliberează în sol substanțe ce împiedică sau 

îngreunează creșterea și dezvoltarea speciilor de plante tipice din pajiști (Culiță și colab., 

2016). 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  
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Poate modifica structura ecosistemelor, în special în cazul habitatelor perturbate sau 

în habitatele cu diversitate floristică redusă. Rezultatele observațiilor realizate de Kelemen și 

colab. (2016) sugerează că în zonele nisipoase invadate, A. syriaca formează asociaţii noi, 

înlocuind treptat pajiștile native. Dezvoltarea plantei determină de asemenea modificări în 

comunitățile de insecte fitofage (Van Zandt și Argawal, 2004). Compușii cardenolidici 

prezenți în plantă se bioacumulează în corpul unor specii fitofage (s-a demonstrat că specii 

care nu consumă în mod obișnuit A. syriaca pot dezvolta toleranță la compușii toxici), ceea 

ce poate determina reconfigurarea unor lanțuri trofice, prădătorii acestora învățând să evite 

speciile care devin toxice în urma consumului plantei (Argawal și colab., 2012). 

Gallé și colab. (2015) au arătat că asociațiile de A. syriaca au un efect negativ asupra 

densității și activității diplopodului Megaphyllum unilineatum în Ungaria, prin modificările 

aduse în structura microhabitatului (microclimat și calitatea substratului). Același studiu a 

arătat că A. syriaca a avut un efect local negativ asupra abundenței a două specii de păianjeni 

altfel comune în habitatul studiat (pădure). În schimb, a fost favorizată abundența a două 

specii de furnici, probabil ca urmare a alterării relațiilor trofice, furnicile hrănindu-se cu afide 

ce trăiesc (și se hrănesc la rândul lor) pe planta alogenă. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

3.  Alte informații relevante 

În culturile agricole, dezvoltarea plantei poate produce pierderi de recoltă – după cum 

s-a demonstrat la grâul de primăvara, în SUA (Yenish și colab., 1997). 

În cazul în care este ingerată de oameni, efectele sunt cele ale unei toxiinfectii slabe 

(Simpson și colab., 2013).  
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Echinocystis lobata 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A.Gray 1840 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Tracheophyta, Magnoliopsida, 

Cucurbitales, Asclepiadaceae 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: Impact documentat în Europa și în România.  
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a. competiție 

Specia invadează habitate naturale ripariene sau ruderale, unde se dezvoltă și crește 

rapid și intră în competiție pentru lumină cu vegetația autohtonă, acoperind-o. Grašič și colab. 

(2019) semnalează că Echinocystis lobata este abundentă în ecosistemele ripariene din 

Slovenia, unde intră în competiție pentru lumină cu specii native ale genului Salix (Salix 

caprea, S. fragilis). 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

E. lobata poate fi infestat de o gamă largă patogeni care ar putea fi transmiși de specii 

fitofage în vegetația naturală (de ex. Fusarium sp, Rhizoctonia sp, Pythium sp., Phytophthora 

sp.) (Bagi și Böszörmény, 2008). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

E. lobata are efecte alelopatice datorită juglonei și a levifatului, fapt dovedit în 

condiții de laborator, asupra germinării semințelor și a creșterii răsadurilor de muștar (Sinapis 

alba) (Csiszár și colab., 2013). 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Specia este cățărătoare, copleșește de regulă gazda (de ex. arbuști) sau stratul vegetal 

pe care îl acoperă, umbrește solul (Protopopova și colab., 2015) și alterează spectrul luminii 

absorbite și reflectate (Bagi și Böszörmény, 2008; Grašič și colab., 2019). Specia alogenă are 
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un impact negativ prin faptul că acoperă comunitățile vegetale native tipice (de ex. din păduri 

de salcie, pajiști umede) (Anastasiu și Negrean, 2007; Protopopova și colab., 2015), limitând 

fotosinteza.  

Anastasiu și Negrean (2007) evaluează că specia alogenă are un impact moderat 

asupra vegetației în habitatele ripariene din România și menționează că în luncile râurilor din 

Transilvania, plantele native acoperite de specia alogenă sunt sufocate și putrezesc în scurt 

timp.  

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

E. lobata schimbă structura habitatelor și ecosistemelor unde se stabilizează (Bagi și 

Böszörmény, 2008; Konopska, 2011). În Ucraina, Protopopova și colab. (2015) au arătat că 

specia alogenă poate dezvolta desișuri întinse (20-150 m până la 250-300 m în diametru), cu 

acoperire de până la 100%, inhibând dezvoltarea altor specii de plante prezente în habitatele 

invadate (zone umede). Aceiași autori menționează că specia are un puternic impact 

transformator, modificând succesiunea ecologică a comunităților vegetale din zonele umede 

din regiunea Polissya. 

În România, Sanda și colab. (2008) menționează faptul că specia alogenă poate crea o 

subasociație vegetală distinctă - echinocystetosum lobatae Soo 1964, semnalată în bazinul 

Jijiei de către Huțanu (2004). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

În cazul pătrunderii în noi habitate, specia poate crea noi relații trofice prin 

interacțiunea cu specii native. Astfel, într-un studiu experimental realizat în Polonia 

(Dylewski și colab., 2019), s-a constatat că specii native de păsări și rozătoare se hrănesc cu 

semințele de E. lobata. În experiment, rozătoarele (de ex. Apodemus agrarius) au consumat 

semințele de pe sol în proporție de 98%, în timp ce păsările (de ex. Parus major, Garrulus 

glandarius) au consumat doar 24% din semințele situate la înălțime. Pe de altă parte, atât 

unele rozătoarele cât și G. glandarius depozitează semințele, ceea ce contribuie la răspândirea 

speciei (Dylewski și colab., 2019). 

 

3. Alte informații relevante  

E. lobata este gazda unui mare număr de virusuri, bacterii și fungi a căror transmitere 
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în culturi agricole poate cauza pierderi economice majore la dovlecei, tutun, prun, etc. (Bagi 

și Böszörmény, 2008). 

 

Bibliografie 

Anastasiu, P., & Negrean, G. (2007). Invadatori vegetali în România. Editura Universităţii 

din Bucureşti. 

Bagi I., Böszörmény A., 2008 - Wild cucumber (Echinocystis lobata Torr. et Gray) in Botta-

Dukát Zoltán, Balogh Lajos, 2008 - The most important Invasive plants in Hungary, 

Institute of Ecology și Botany, Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, Hungary, 

258 pp, Vácrátót, 2008. P. 103 – 114. 

Csiszár, Á.; Korda, M.; Schmidt, D.; Šporčić, D.; Süle, P.; Teleki, B.; Tiborcz, V.; Zagyvai, 

G.; Bartha, D., 2013 - Allelopathic potential of some invasive plant species occurring in 

Hungary. Allelopathy Journal, Vol. 31 Issue 2, p309-318 

Dylewski, Ł., Myczko, Ł., & Pearson, D. E. (2019). Native generalist consumers interact 

strongly with seeds of the invasive wild cucumber (Echinocystis lobata). NeoBiota, 53, 

25. 

Grašič Mateja; Piberčnik Mateja; Zelnik Igor; Abram Dragan; Gaberščik Alenka. 2019. 

"Invasive Alien Vines Affect Leaf Traits of Riparian Woody Vegetation" Water 11: 

2395.  

Huţanu, M. (2004). Diversitatea florei vasculare, a vegetaţiei şi a macromicetelor din bazinul 

Jijiei (jud. Botoşani). Editura Gh. Asachi. 

Konoposka K. 2011 – Invasive alien plant species of the southern part of the Noeogard Plain 

(NW Poland). Biodiv. Res. Conserv. 21: 30-38. 

Protopopova Vira V., Myroslav V. Shevera, Oleksandr O. Orlov, Sergiy M. Panchenko, 2015 

- The transformer species of the Ukrainian Polissya, Biodiv. Res. Conserv. 39: 7-18 

Sanda, V., Öllerer, K., & Burescu, P. (2008). Fitocenozele din România: sintaxonomie, 

structură, dinamică şi evoluţie. Ars Docendi. 

 

Autori fișă: Skolka Marius, Stănescu Florina 

 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
278 

 

 

Fraxinus pennsylvanica 

1. Descriere specie 

Denumire stiintifica (cf. GBIF): Fraxinus pennsylvanica Marshall 1785 

Incadrare taxonomica (Increngatura/clasa/ordin): Magnoliophyta, Magnolipsida, Lamiales 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: Impact documentat în Europa și în România.  

a. competiție 

Este o specie tolerantă la umbrire și la umiditate/ inundații, și are o creștere rapidă, 

ceea ce îi poate conferi un avantaj competitiv față de anumite specii native (Drescher și Prots, 

2016; Mullah și colab., 2014) cum ar fi de exemplu Q. robur sau Fraxinus excelsior, 

Fraxinus angustifolia, Acer campestre, Populus sp. sau de Ulmus sp. (Drescher și Prots, 

2016). Reduce rata de crestere si germinare a speciilor native prin alelopatie (Csiszar, 2009). 

În zone tropicale, colonizează eficient zonele defrișate sau pădurile afectate de tăieri parțiale, 

intrând în competiție cu speciile native (Mullah și colab., 2014). 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

În arealul nativ (Kennedy, 1990) hibridizează cu specii înrudite precum Fraxinus 

profunda (Bush) Bush. Nu sunt dovezi că ar hibridiza cu specii europene. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Efect alelopatic dovedit (Csiszar, 2009). 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul.  

h. ierbivorie 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
279 

 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Poate avea un impact negativ prin efectul de umbrire (Drescher și Prots, 2016). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Modifică structura habitatelor prin eliminarea speciilor autohtone cu care 

interacționează (Drescher și Prots, 2016) dovedind capacitatea de a reconfigura structura 

comunităților (bioinginerie) (Mullah și colab., 2014).  

În România, a fost semnalat din rezervația naturală Hanu Conachi unde se dezvoltă pe 

habitate nisipoase ponto-stepice (Șușnia și colab., 2020). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante  

În România, specia este plantată în amenajamente silvice, fiind una dintre speciile de 

arbori pe care silvicultorii nu doresc să le elimine. Este considerată o specie importantă 

pentru producția de lemn. Se dezvoltă foarte bine în păduri de luncă, fiind mai productivă 

decât cele autohtone, acesta fiind motivul pentru care e preferată și în amenajamentele silvice 

din Deltă. 
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Helianthus tuberosus 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Helianthus tuberosus L. 

Încadrare taxonomică (Increngatura/clasa/ordin): Magnoliophyta, Magnoliopsida, Asterales 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: Impact documentat în Europa și în România.  

a. competiție 

H. tuberosus sau topinamburul este o plantă perenă înaltă, adaptată la o gamă largă de 

condiții de mediu (climat, sol), ce se înmulțește în principal pe cale vegetativă (Anastasiu și 

Negrean, 2007; Sîrbu și Oprea, 2011), fiind adesea considerată ca și buruiană în culturile 

agricole. Tuberculii rămași în sol după recoltă dau naștere la noi plante, invadând noile 

culturi. Poate atinge densități ridicate și umbrește rapid zonele în care crește, reducând/ 

inhibând prin aceste mecanisme (competiție pentru spațiu și lumină) dezvoltarea altor specii 

(Vidotto și colab., 2008; Filep și colab., 2018). Filep și colab. (2016) arată că planta produce 

acizi fenolici în concentrații mai ridicate în momente-cheie ale perioadei de vegetație - 

primăvara, când alte plante germinează și toamna, când solul este acoperit cu reziduurile 

plantelor de topinambur, ceea ce îi asigură un anumit grad de monopolizare a resurselor 

(spațiu, nutrienți, lumină).  

b. prădătorism  

Nu este cazul. 
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c. hibridizare  

Topinamburul poate hibridiza cu alte specii din genul Helianthus (Atlagić și colab., 

1993; Filep și colab., 2010). De exemplu, Pugliesi și colab. (1993) au obținut hibrizi cu H. 

annuus în condiții de laborator, în scopul de a îmbunătăți capacitatea de regenerare a 

plantelor.  

d. transmiterea de boli speciilor native 

Studii realizate în Canada (Labergh și Sackston, 1987) și Tailanda (Sennoi și colab., 

2010) arată că topinamburul poate fi afectat de făinare (Erysiphe cichoracearum), putregai 

(Sclerotinia sclerotiorum, S. rolfsii – în Thailanda) și cloroză apicală (Pseudomonas 

syringae). În România, Borcean și colab. (2020) arată că topinamburul poate fi afectat de 

fungi patogeni precum Plenodomus lindquistii, Diaporthe spp., Rhizoctonia solani, Septoria 

helianthi, Alternariaster helianthi, mai important fiind Golovinomyces (Erysiphe) 

cichoracearum. Acești patogeni pot ataca mai multe tipuri de plante-gazdă, însă nu se 

cunoaște încă rolul/impactul pe care îl are topinamburul în transmiterea lor către flora nativă.  

e. parazitism  

Nu este cazul. 

f. toxicitate  

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice)  

Nu este cazul. 

h. ierbivorie  

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor  

H. tuberosus are proprietăți alelopatice (Vidotto și colab., 2008), fiind demonstrat de 

exemplu faptul că plantele de cultură de interes economic reacționează în mod diferit față de 

substanțele chimice produse de topinambur, fiind încetinită creșterea rădăcinilor cu până la 

70% (Tesio și colab., 2010). Studii similare realizate experimental în SUA de către Tesio și 

colab. (2011; 2012) arată că atât planta vie, cât și reziduurile de topinambur, în special 

tulpinile și frunzele, sunt fitotoxice în diferite concentrații, iar dintre acizii fenolici produși, 

cea mai mare fracție este reprezentată de acidul salicilic. 
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Deși studiile privind alelopatia sunt centrate pe plante de interes economic, este 

posibil ca acest mecanism să fie un factor important ce determină invazivitatea speciei în 

mediul natural, plantele native nefiind adaptate la substanțele secretate de specia alogenă 

(acizi fenolici), fiindu-le astfel afectate germinarea, creșterea și dezvoltarea (Filep și colab., 

2016). Conform studiilor realizate de Filep și colab. (2016), concentrația de acizi fenolici 

variază pe parcursul diferitelor perioade de vegetație, fiind mai ridicată primăvara, când alte 

plante germinează și toamna, când solul este acoperit cu reziduurile plantelor de topinambur.  

j. impact fizic asupra ecosistemelor  

Poate atinge densități ridicate pe malurile râurilor, unde favorizează procesul de 

eroziune (Kowarik, 2003; CABI, 2021). Are un potențial impact negativ prin efectul de 

umbrire a solului (Žgančíková și colab., 2012). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

H. tuberosus formează de regulă densități mari, înlocuind vegetația nativă, ceea ce 

poate duce la perturbări în funcționarea ecosistemelor și reducerea biodiversității (CABI, 

2021). În România, Anastasiu și Negrean (2007) semnalează faptul că specia se poate 

dezvolta uneori în desișuri de nepătruns în comunitățile vegetale ripariene, ceea ce duce la 

modificări puternice în structura ecosistemelor invadate. Impactul nu este cuantificat. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii)  

Efectele negative asupra biodiversității native și respectiv asupra ecosistemelor 

invadate sunt potențate de prezența altor specii alogene invazive (de ex. Fallopia japonica, 

Impatiens glandulifera, Ambrosia artemisifolia, Solidago canadensis, Ailanthus altissima), 

unele având de asemenea proprietăți alelopatice, sau dezvoltând densități ridicate ce inhibă 

flora nativă (Zelnik, 2012). În ecosistemele unde dezvoltă densități mari alături de alte specii 

alogene de plante, schimbă tiparele de succesiune și tipurile de habitate (Walter și colab., 

2005). 

 

3. Alte informații relevante  

Topinamburul este considerat ca și buruiană în culturile agricole, iar datorită 

proprietăților alelopatice poate produce pagube economice prin reducerea recoltelor la plante 

precum sfecla de zahăr și porumb (Schittenhelm, 1996). Schittenhelm (1996) a arătat că 
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topinamburul poate reduce producția de porumb și sfeclă de zahăr cu 91, respectiv 81% 

datorită proprietăților alelopatice.  

Topinamburul este o specie extrem de invazivă în Europa, nocivă din punct de vedere 

al impactului asupra biodiversității native, dar în același timp valoroasă ca și plantă de 

cultură, tuberculii constituind o sursă de hrană bogată în nutrienți și având potențial pentru 

realizarea de biocombustibili (Bajpai și Bajpai, 1991; Botta-Dukát și Balogh, 2008; Cheng și 

colab., 2009; Ma și colab., 2011; Filep și colab., 2018; CABI, 2021). Mai mult, datorită 

conținutului ridicat de inulină, tuberculii sunt benefici în dieta suferinzilor de diabet zaharat 

(Kays și Nottingham, 2007; Roberfroid, 2007; Ma și colab., 2011; Filep și colab., 2018). 

Filep și colab. (2018) documentează utilizarea topinamburului ca plantă etnomedicinală, fiind 

considerată benefică pentru a trata afecțiuni precum astmul, durerile reumatice sau durerile de 

gât.  

 

Bibliografie 

Anastasiu, P. & Negrean, G. (2007) Invadatori vegetali în România. București: Editura 

Universităţii din Bucureşti.  

Atlagić, J., Dozet, B., & Škorić, D. (1993) Meiosis and pollen viability in Helianthus 

tuberosus L. and its hybrids with cultivated sunflower. Plant Breeding, 111(4): 318-

324. 

Bajpai, P. K., & Bajpai, P. (1991) Cultivation and utilization of Jerusalem artichoke for 

ethanol, single cell protein, and high-fructose syrup production. Enzyme and 

microbial technology, 13(4): 359-362. 

Borcean, A., David, G., & Arsene, G. (2020) Spontaneous populations of Jerusalem 

artichoke's (Helianthus tuberosus L.) disease in SW Romania. Research Journal of 

Agricultural Science, 52(2): 3-10. 

Botta-Dukát, Z., & Balogh, L. (2008) The most important invasive plants in Hungary. HAS 

Institute of Ecology and Botany. 

CABI (2021) Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. 

www.cabi.org/isc.  

Cheng, Y., Zhou, W., Gao, C., Lan, K., Gao, Y., & Wu, Q. (2009) Biodiesel production from 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
284 

 

Jerusalem artichoke (Helianthus Tuberosus L.) tuber by heterotrophic microalgae 

Chlorella protothecoides. Journal of Chemical Technology & Biotechnology: 

International Research in Process, Environmental & Clean Technology, 84(5): 777-

781. 

Filep, R., Balogh, L., & Csergő, A.-M. (2010) Perennial Helianthus taxa in Târgu-Mures city 

and its surroundings. Journal of Plant Development, 17(2010): 69-74.. 

Filep, R., Pal, R. W., Balázs, V. L., Mayer, M., Nagy, D. U., Cook, B. J., & Farkas, Á. (2016) 

Can seasonal dynamics of allelochemicals play a role in plant invasions? A case study 

with Helianthus tuberosus L. Plant Ecology, 217(12): 1489-1501. 

Filep, R., Balogh, L., Balázs, V. L., Farkas, Á., Pal, R. W., Czigle, S., ... & Papp, N. (2018) 

Helianthus tuberosus L. agg. in the Carpathian Basin: a blessing or a curse?. Genetic 

resources and crop evolution, 65(3): 865-879. 

Kays, S. J., & Nottingham, S. F. (2007) Biology and chemistry of Jerusalem artichoke: 

Helianthus tuberosus L. CRC press. 

Kowarik I. (2003) Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. 

Stuttgart, Germany: Ulmer. 

Labergh, C., & Sackston, W. E. (1987) Adaptability and diseases of Jerusalem artichoke 

(Helianthus tuberosus) in Quebec. Canadian Journal of Plant Science, 67(1): 349-353. 

Ma, X. Y., Zhang, L. H., Shao, H. B., Xu, G., Zhang, F., Ni, F. T., & Brestic, M. (2011). 

Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus), a medicinal salt-resistant plant has high 

adaptability and multiple-use values. Journal of Medicinal Plants Research, 5(8): 

1272-1279. 

Pugliesi, C., Megale, P., Cecconi, F., & Baroncelli, S. (1993) Organogenesis and 

embryogenesis in Helianthus tuberosus and in the interspecific hybrid Helianthus 

annuus × Helianthus tuberosus. Plant cell, tissue and organ culture, 33(2): 187-193. 

Roberfroid, M. B. (2007) Inulin-type fructans: functional food ingredients. The Journal of 

nutrition, 137(11): 2493S-2502S. 

Schittenhelm, S. (1996) Competition and control of volunteer Jerusalem artichoke in various 

crops. Journal of Agronomy and Crop Science, 176(2): 103-110.  

Sennoi, R., Jogloy, S., Saksirirat, W., & Patanothai, A. (2010). Pathogenicity test of 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
285 

 

Sclerotium rolfsii, a causal agent of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) 

stem rot. Asian Journal of Plant Sciences, 9(5): 281-284. 

Sîrbu, C. (coord.) & Oprea, A. (2011) Plante adventive în flora României. Iași: Editura ”Ion 

Ionescu de la Brad”. 

Tesio, F., Weston, L., Vidotto, F., & Ferrero, A. (2010) Potential allelopathic effects of 

Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) leaf tissues. Weed Technology, 24(3): 

378-385. doi:10.1614/WT-D-09-00065.1 

Tesio, F., Weston, L. A., & Ferrero, A. (2011) Allelochemicals identified from Jerusalem 

artichoke (Helianthus tuberosus L.) residues and their potential inhibitory activity in 

the field and laboratory. Scientia Horticulturae, 129(3), 361-368. 

Tesio, F., Vidotto, F., & Ferrero, A. (2012) Allelopathic persistence of Helianthus tuberosus 

L. residues in the soil. Scientia Horticulturae, 135: 98-105. 

Vidotto, F., Tesio, F., & Ferrero, A. (2008) Allelopathic effects of Helianthus tuberosus L. on 

germination and seedling growth of several crops and weeds. Biological Agriculture 

& Horticulture, 26(1): 55-68. 

Walter, J., Essl, F., Englisch, T., & Kiehn, M. (2005) Neophytes in Austria: habitat 

preferences and ecological effects. Neobiota, 6: 13-25. 

Žgančíková, I., Vereš, T., & Čurná, V. (2012). Monitoring of the Helianthus tuberosus (L.)-

as an invasive weed of natural ecosystems. Research Journal of Agricultural Science, 

44(2), 127-130. 

Zelnik, I. (2012) The presence of invasive alien plant species in different habitats: case study 

from Slovenia. Acta Biologica Slovenica, 55(2): 25-38. 

 

Autori fișă: Skolka Marius, Stănescu Florina 

 

 

Heracleum mantegazzianum  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier 

Încadrare taxonomică (Increngatura/clasa/ordin): Magnoliophyta, Magnoliopsida, Apiales 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
286 

 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: Impact documentat în Europa, nu și în România. 

a. competiție 

H. mantegazzianum este o plantă nitrofilă, perenă, înaltă, cu tulpină viguroasă, cu 

germinare timpurie și creștere rapidă, cu o capacitate mare de regenerare, prolifică și cu 

proprietăți alelopatice, ceea ce îi permite să se extindă rapid și pe suprafețe mari (poate 

acoperi suprafețe întinse, de ordinul hectarelor), în formațiuni dense (Pysek, 1994; Hattendorf 

și colab., 2007; Pysek și colab., 2007; CABI, 2021). Datorită acestor caracteristici, este 

considerată un competitor agresiv față de alte specii de plante, capabilă să exploateze foarte 

eficient și astfel să monopolizeze resursele de apă, nutrienți și lumină (Pysek, 1994; Pysek și 

colab., 2007; CABI, 2021). Umbrirea pare să fie principalul mecanism prin care elimină din 

competiție flora de înălțime mai mică, conform studiilor realizate în Germania (Thiele și 

Otte, 2007).  

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare  

H. mantegazzianum poate hibridiza cu alte specii din genul Heracleum (Jahodová și 

colab., 2007; Rijal și colab., 2015), cum ar fi specia europeană H. sphondylium, cu condiția 

ca ultima specie să fie fecundate cu polen de la specia invazivă (date experimentale, obținute 

cu H. sphondylium din Scoția) (Stewart și Grace, 1984). Aceasta poate ridica dificultăți în 

identificarea și managementul speciei alogene.  

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism  

Nu este cazul. 

f. toxicitate  

Seva este foto-toxică, conține furanocumarine în cantități mai ridicate comparativ cu 

alte plante din același gen (Hattendorf și colab., 2007). Furanocumarinele se regăsesc în 

laptele mamiferelor care se hrănesc cu această plantă și dau acestuia un miros neplăcut; 
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aceste substanțe pot de asemenea să reducă fertilitatea animalelor, iar în cantități mai mari să 

producă probleme digestive sau intoxicare (Buttenschøn și Nielsen, 2007).  

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Heracleum mantegazzianum are proprietăți alelopatice, ceea ce îi permite să inhibe 

creșterea și dezvoltarea altor plante (Balezentiene și Renco, 2014; CABI, 2021). 

Furanocumarinele produse de plantă pot avea efecte multiple asupra lanțului trofic: spre 

exemplu, Ode și colab. (2004) au arătat că rata de parazitare a larvelor moliei Depressaria 

radiella de către viespea parazitoidă Copidosoma sosares sunt mai mici atunci când larvele 

de D. radiella se hrănesc pe H. mantegazzianum cu un conținut ridicat de xanthotoxină.  

j. impact fizic asupra ecosistemelor  

Poate atinge densități și biomase ridicate și acoperi suprafețe considerabile de teren 

(Pysek și colab., 2007). Similar cu alte specii alogene din genul Heracleum, poate favoriza 

procesul de eroziune a malurilor în ecosistemele ripariene, întrucât solul rămâne dezgolit 

când plantele se usucă, în sezonul rece (Fremstad și Elven, 2006; CABI, 2021). În situațiile în 

care cantități semnificative de sol erodat ajung în ecosistemele de acvatice, în special râuri, 

poate fi modificată structura albiei, ceea ce afectează speciile cu necesități specifice în ceea 

ce privește substratul (de exemplu, salmonidele, pentru reproducere) (Thiele și Otte, 2007). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

H. mantegazzianum, asemenea altor specii alogene invazive din genul Heracleum, 

poate transforma habitatele și microclimatul și implicit produce perturbări în funcționarea 

ecosistemelor prin reducerea bogăției specifice și abundenței vegetației în zonele invadate, 

fiind capabilă să formeze comunități monospecifice dense și astfel să înlocuiască flora nativă 

(Nielsen și colab., 2005; Otte și colab., 2007; Pysek și colab., 2007; Thiele și Otte, 2007). 

Spre exemplu, Thiele și Otte (2007) relatează că în Germania, specia alogenă a avut un 

impact local prin modificarea structurii vegetației, a suprafeței acoperite de plantele 

autohtone și a compoziției specifice a comunităților vegetale; impactul a fost puternic în 
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pajiștile ruderale și comunitățile vegetale pioniere, unde specia alogenă a înlocuit speciile 

tipice și a redus bogăția specifică la nivel local. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii)  

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante  

Invazivitatea plantei alogene pare să fie favorizată de perturbările de origine antropică 

asupra habitatelor naturale (Pysek și colab., 2007; Thiele și Otte, 2007).  

Un studiu realizat în Germania (Reinhardt și colab,. 2003) a estimat că bugetul anual 

necesar pentru combaterea speciei alogene la nivelul întregii țări se ridică la aprox. 12 300 

000 EUR, buget ce ar trebui alocat pentru combaterea la nivelul a mai multe sectoare: 

sănătate, arii naturale protejate, transport rutier, administrarea zonelor urbane.  

Managementul plantei prin pășunat este o soluție fezabilă și recomandată (dată fiind și 

cantitatea ridicată de biomasă produsă), atâta timp cât se coordonează cu perioadele 

fenologice când conținutul de substanțe toxice din diferitele părți ale plantei este cel mai 

redus (Buttenschøn și Nielsen, 2007). 

Amestecul de furanocumarine și uleiuri esențiale produse de această plantă prezintă 

interes farmaceutic datorită proprietăților bactericide, fungicide, virucide sau repelente față de 

anumite specii de nevertebrate considerate dăunătoare (Hattendorf și colab., 2007). 

Seva este foto-toxică, conține furanocumarine în cantități mai ridicate comparativ cu 

alte plante din același gen (Hattendorf și colab., 2007). Astfel, contactul cu planta produce 

arsuri grave la nivelul pielii în prezența radiațiilor UV, fiind recomandată evitarea contactului 

chiar și în absența luminii, întrucât anumite substanțe componente pot avea efecte 

carcinogene și teratogene (Nielsen și colab., 2005; Thiele și Otte, 2007). Astfel, prezența 

desișurilor de H. mantegazzianum în apropierea zonelor populate, în special școli, grădinițe, 

acces către zone de recreere (ex. plaje) reprezintă un pericol (CABI, 2021). Manipularea 

plantelor alogene din genul Heracleum (în scopul eliminării) trebuie realizată cu mare atenție, 

de către personal instruit și dotat cu echipament de protecție impermeabil (inclusiv ochelari 

de protecție) (Nielsen și colab., 2005; Fremstad și Elven, 2006; Thiele și Otte, 2007). 
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Heracleum persicum  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Heracleum persicum Fischer 

Încadrare taxonomică (Increngatura/clasa/ordin): Magnoliophyta, Magnoliopsida, Apiales 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: impact documentat în Europa, nu și în România. 

a. competiție 
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Heracleum persicum este o plantă nitrofilă, perenă înaltă, cu creștere timpurie, rapidă, 

prolifică și cu proprietăți alelopatice, ceea ce îi permite să se extindă rapid, pe suprafețe mari, 

în formațiuni dense; astfel, este un competitor puternic față de vegetația de înălțimi mai 

reduse, fiind capabil să exploateze foarte eficient și să monopolizeze resursele de nutrienți din 

sol, spațiu și lumină (Fremstad și Elven, 2006; Rijal și colab., 2017).   

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare  

Heracleum persicum poate hibridiza cu H. mantegazzianum o altă plantă alogenă în 

Europa, dar și cu H. sphondylium (inclusiv ssp. sibiricum), care este de origine europeană 

(Fremstad și Elven, 2006; Rijal și colab., 2015a). Hibridizarea cu specia nativă poate ridica 

dificultăți în identificarea și managementul speciei alogene (Rijal și colab., 2015b). 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate  

Seva este foto-toxică (conține furanocumarine) iar anumite furanocumarine au efecte 

carcinogene și teratogene la mamifere (Nielsen și colab., 2005). Nu este documentat impactul 

asupra biodiversității. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor  

Heracleum persicum are proprietăți alelopatice, ceea ce îi permite să inhibe creșterea 

și dezvoltarea altor plante, precum Alchemilla subcrenata, Phleum pratense, Poa pratensis 

(CABI, 2021).  

j. impact fizic asupra ecosistemelor  

Poate atinge densități și biomase ridicate și acoperi suprafețe mari de teren; fiind o 
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specie nitrofilă, răspândirea și proliferarea acesteia sunt stimulate de fenomenul de 

eutrofizare (CABI, 2021). Favorizează procesul de eroziune a malurilor în ecosistemele 

ripariene, întrucât solul rămâne dezgolit când plantele mor, în sezonul rece (Fremstad și 

Elven, 2006). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

H. persicum poate transforma habitatele și implicit produce perturbări în funcționarea 

ecosistemelor prin reducerea bogăției specifice și abundenței vegetației native, fiind capabilă 

să formeze comunități monospecifice dense și astfel să înlocuiască flora nativă (Fremstad & 

Elven, 2006; Rijal și colab., 2017). Fremstad și Elven (2006) consideră că impactul asupra 

biodiversității este mai degrabă cauzat de efectul de umbrire, și într-o proporție mai mică de 

proprietățile alelopatice ale plantei. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante  

Datorită proprietăților alelopatice, are potențialul de a fi utilizată pentru obținerea 

unor bio-insecticide pentru combaterea unor dăunători ai cerealelor și/sau legumelor, precum 

coleopterul Callosobruchus maculatus (Manzoomi și colab., 2010; Izakmehri și colab., 2013) 

sau molia Plodia interpunctella (Ebadollahi și Ashouri, 2011), dar și a țânțarilor (Sedaghat și 

colab., 2011).  

Seva este foto-toxică, motiv pentru care Fremstad și Elven (2006) semnalează 

pericolul prezenței desișurilor de H. persicum în apropierea zonelor populate, în special școli, 

grădinițe, acces către zone de recreere (ex. plaje) (impact negativ social și asupra sănătății 

umane); autorii avertizează că manipularea plantei (în scopul eliminării acesteia) trebuie 

realizată cu mare atenție, de către personal instruit și dotat cu echipament de protecție 

impermeabil și ochelari. 

Diferite părți din planta de H. persicum sunt folosite în medicina tradițională din 

regiunea nativă (Iran), pentru a trata o gamă largă de afecțiuni: de exemplu, sucul din fructe 

este considerat benefic pentru îmbunătățirea memoriei, decoctul din fructe are efect digestiv, 

iar fructele uscate pot fi utilizate ca și contraceptive (Majidi și Lamardi, 2018). Au fost testate 
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și demonstrate și în laborator proprietățile sale antioxidante, analgezice, carminative, anti-

inflamatoare, imunomodulatoare, antibacteriene, antifungice sau citotoxice (Hajhashemi și 

colab., 2009; Faraji și colab., 2013; Nejad și colab., 2014; Hoseinifar și colab., 2016; 

Mofasseri și colab., 2017; Mostaghim și colab., 2017). Tulpinile au proprietăți bioabsorbante, 

putând fi folosite cu succes pentru depoluarea apei de pesticide precum paraquatul (eficiență 

de cca. 82%) și diquatul (eficiență de cca. 93%) (Mehmandost și colab., 2020). 
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Heracleum sosnowskyi 

1. Descriere specie 

Denumire stiintifica (cf. GBIF): Heracleum sosnowskyi Manden. 

Incadrare taxonomica (Increngatura/clasa/ordin): Magnoliophyta, Magnoliopsida, Apiales 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: impact documentat în Europa și în România. 

a. competiție 

Heracleum sosnowskyi este o plantă nitrofilă, perenă sau bianuală, înaltă, cu tulpină 

viguroasă, rezistentă, cu creștere timpurie și rapidă, prolifică și cu proprietăți alelopatice, ceea 

ce îi permite să se extindă rapid, pe suprafețe mari (poate acoperi suprafețe întinse, de ordinul 

hectarelor), în formațiuni dense (Kabuce și Priede, 2010; CABI, 2021); astfel, este 

considerată ca una dintre cele mai agresive plante alogene invazive (de ex. în țările Baltice), 

fiind un competitor puternic față de flora nativă, capabilă să exploateze foarte eficient și 

astfel să monopolizeze resursele de apă, nutrienți și lumină (Kabuce și Priede, 2010). De 

exemplu, Nielsen și colab. (2005) au arătat că în comunitățile vegetale unde specia alogenă 

este dominantă, cea mai mare parte a luminii (80%) este captată de către aceasta. Un studiu 

mai recent (Dalke și colab., 2015) a arătat că în cazul comunităților monospecifice realizate 

de către aceasta plantă, acest procent poate atinge 97%, evidențiind totodată o eficiență foarte 

ridicată în utilizarea apei pentru fotosinteză (de câteva ordine de magnitudine mai mare 

comparativ cu vegetația tipică zonei de taiga).  
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Maruşca și Pop (2001) semnalează (Prejmer, România) că specia poate atinge 

dimensiuni mai mari comparativ cu regiunea nativă (2-4 m față de 1-1,5 m), în condițiile în 

care solul este foarte fertil, dezvoltând asociații în care este specia dominantă. 

b. prădătorism  

Nu este cazul. 

c. hibridizare  

H. sosnowskyi poate hibridiza cu alte specii alogene sau native din genul Heracleum, 

ceea ce poate ridica dificultăți în identificarea și managementul speciilor alogene (Kabuce și 

Priede, 2010; Rijal și colab., 2015; CABI, 2021). 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism  

Nu este cazul. 

f. toxicitate  

Seva este foto-toxică (conține furanocumarine) iar anumite substanțe componente pot 

avea efecte carcinogene și teratogene la mamifere (Nielsen și colab., 2005; Jakubowicz și 

colab., 2012). Nu este recomandat ca hrană pentru animalele domestice, întrucât are efecte 

adverse asupra sănătății acestora (ex. hemoragii interne) (Jakubowicz și colab., 2012). Prin 

urmare, specia are un impact potențial negativ asupra ierbivorelor care ar putea să o consume 

(de ex. căprioare). Nu este documentat suficient impactul toxicității asupra biodiversității. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie  

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor  

H. sosnowskyi afectează comunitățile vegetale unde se instalează prin faptul că 

produce substanțe chimice (compuși fenolici) cu proprietăți alelopatice (care afectează 

creșterea și dezvoltarea altor plante/organisme) (Baležentienė, 2012; CABI, 2021).  

j. impact fizic asupra ecosistemelor  

Poate atinge densități și biomase ridicate și acoperi suprafețe mari de teren, 
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schimbând fizionomia peisajelor/ habitatelor precum și microclimatul, ceea ce poate favoriza 

stabilirea unor specii atipice (Otte și colab., 2007); fiind o specie nitrofilă, răspândirea și 

proliferarea acesteia sunt stimulate de fenomenul de eutrofizare (CABI, 2021). Similar cu alte 

specii alogene din genul Heracleum, poate favoriza procesul de eroziune a malurilor în 

ecosistemele ripariene, întrucât solul rămâne dezgolit când plantele se usucă, în sezonul rece 

(Fremstad și Elven, 2006; CABI, 2021).  

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

H. sosnowskyi, asemenea altor specii alogene invazive din genul Heracleum, poate 

transforma habitatele și implicit produce perturbări în funcționarea ecosistemelor prin 

reducerea bogăției specifice și abundenței speciilor native, fiind capabilă să formeze 

comunități monospecifice dense și astfel să înlocuiască flora nativă (Nielsen și colab., 2005; 

Baležentienė, 2012; Renčo și colab., 2019).  

În România, Maruşca și Pop (2001) au arătat că specia alogenă poate forma noi 

asociații vegetale în care este specie dominantă: Cirsio (Oleracei) - Heraclietum ass. nov.  

Efectele negative asupra biodiversității nu se limitează doar asupra speciilor de plante. 

Renčo și Baležentiené (2015) au arătat spre exemplu că pe lângă modificările semnificative 

produse în comunitățile vegetale, planta alogenă a afectat și abundența și diversitatea 

specifică în comunitățile de nematode din sol. Grzędzicka și Reif (2020) au arătat că 

modificările habitatelor cauzate de planta alogenă au avut un impact negativ semnificativ și 

asupra comunităților de păsări, în special asupra celor ce preferă habitate deschise (de 

exemplu, păsări ce se hrănesc/ cuibăresc pe sol).  

Glushakova și colab. (2015) au arătat că H. sosnowskyi produce perturbări în 

comunitățile microbiene din sol (levuri), favorizând anumite specii/ asociații de specii în 

detrimentul altora, comparativ cu habitatele unde planta alogenă nu este prezentă. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii)  

H. sosnowskyi poate avea un impact indirect asupra interacțiunilor dintre biota din sol 

și comunitățile vegetale native (și/sau de interes economic), prin favorizarea comunităților de 

nematode parazite din sol (bacterivore și fungivore) (Renčo și Baležentiené, 2015) sau a 

anumitor comunități microbiene, specifice zonelor invadate (Glushakova și colab., 2015).  
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3. Alte informații relevante  

În România, planta a fost introdusă în a doua jumătate a anilor 1970, în ideea de a fi 

utilizată ca plantă furajeră la indicațiile lui Nicolae Ceaușescu (după o vizită făcută în Polonia 

în anul 1975). Planta a fost cultivată la Fundulea (unde nu a supraviețuit) și la Prejmer. Deși 

cultura ei a fost abandonată la Prejmer, planta a fost regasită în habitate naturale aflate la 

mică distanță de locul inițial unde a fost cultivată (Marușca și Pop, 2001).  

Utilizarea plantei ca și furaj pentru animalele domestice a fost abandonată în 

numeroase țări (de ex. țările Baltice) întrucât afectează calitatea laptelui și a cărnii, și 

reprezintă și un pericol pentru sănătatea animalelor și a omului (Jahodová și colab., 2007; 

Jakubowicz și colab., 2012). În schimb, H. sosnowskyi ar putea fi valorificată prin producția 

de biocombustibili, precum biobutanolul, așa cum arată Zihare și Blumberga (2017). Similar 

cu alte specii ale genului Heracleum, compușii chimici produși de această plantă pot avea 

aplicații în industria farmaceutică, medicină sau biotehnologie (ex. pentru producția de 

biopesticide) (Kousha și Ringø, 2015; Imanly și Serkerov, 2016; Karmanov și colab., 2020). 

În Estonia, măsurile de eradicare a plantei alogene au fost sabotate de către apicultori, 

aceștia fiind convinși că este benefică pentru producția de miere (Kabuce și Priede, 2010). 

Seva este foto-toxică (conține furanocumarine) producând arsuri grave la nivelul pielii 

în prezența radiațiilor UV, fiind recomandată evitarea contactului cu planta chiar și în absența 

luminii, întrucât anumite substanțe componente pot avea efecte carcinogene și teratogene 

(Nielsen și colab., 2005; Jakubowicz și colab., 2012). Astfel, prezența desișurilor de H. 

sosnowskyi în apropierea zonelor populate, în special școli, grădinițe, acces către zone de 

recreere (ex. plaje) reprezintă un pericol (CABI, 2021). De exemplu, atât Nielsen și colab. 

(2005) cât și Fremstad și Elven (2006) avertizează că manipularea plantelor alogene din 

genul Heracleum (în scopul eliminării) trebuie realizată cu mare atenție, de către personal 

instruit și dotat cu echipament de protecție impermeabil (inclusiv ochelari de protecție).  
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Humulus japonicus 

1. Descriere specie 

Denumire stiintifica (cf. GBIF): Humulus japonicus Siebold & Zucc. [Humulus scandens 

(Lour.) Merr.] 
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Încadrare taxonomica (Increngatura/clasa/ordin): Magnoliophyta, Magnoliopsida, Rosales 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: impact documentat în Europa, nu și în România. 

a. competiție 

H. japonicus sau hameiul japonez este o plantă ornamentală, cățărătoare, dioică, 

anuală, ocazional perenă, cu creștere rapidă și proprietăți alelopatice, ceea ce îi permite să se 

extindă și să sufoce rapid vegetația nativă (CABI, 2021; Wang și colab., 2021). Datorită 

acestor caracteristici este de regulă un competitor puternic față de vegetația nativă și chiar 

față de alte plante alogene (ex. Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus), monopolizând 

cu succes resursele de nutrienți din sol, spațiu și lumină, și reușind în timp să devină specie 

dominantă, cu precădere în ecosistemele ripariene (Balogh și Dancza, 2008). 

b. prădătorism  

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Deși poate găzdui diferite tipuri de patogeni (ex. carlavirus, ilarvirus, fungi), nu se 

cunoaște încă rolul/ impactul pe care hameiul japonez îl are în/ prin transmiterea acestor 

patogeni către flora nativă sau de interes economic (Balogh și Dancza, 2008).  

e. parazitism  

Nu este cazul. 

f. toxicitate  

Polenul este puternic alergen (Kim și colab., 1989; Park și colab., 1999; CABI, 2021), 

iar perii pot produce dermatite (Nahm și colab., 1988; CABI, 2021). Lu și colab. (2020) au 

arătat că potențialul alergen al plantei este corelat pozitiv cu anumiți poluanți din aer. Nu se 

cunoaște impactul asupra biodiversității. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) - 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie  
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Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor  

Hameiul japonez are proprietăți alelopatice, ceea ce îi permite să inhibe creșterea și 

dezvoltarea altor plante, precum Alternanthera philoxeroides (Wang și colab., 2021). 

j. impact fizic asupra ecosistemelor  

Poate atinge densități ridicate și acoperi suprafețe considerabile (CABI, 2021). Balogh 

și Dancza (2008) arată spre exemplu, că o singură plantă de hamei japonez poate acoperi o 

suprafață de aprox. 50 mp (observații realizate în Ungaria).  

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

H. japonicus formează de regulă densități mari, înlocuind vegetația nativă, 

transformând habitatele, și implicit produce perturbări în funcționarea ecosistemelor, 

succesiunea ecologică și reduce biodiversitatea nativă (CABI, 2021). De exemplu, Mahaut 

(2014) a arătat că în Franța, hameiul japonez a produs modificări în compoziția speciilor și a 

redus bogăția specifică, având un impact negativ asupra speciilor native și asupra funcțiilor 

ecosistemice pe termen lung. În Japonia este considerată buruiană agresivă în ecosistemele 

ripariene și de luncă, unde duce la diminuarea diversității în comunitățile vegetale (Ohtsuka și 

Nemoto, 1997). Modificări similare în structura ecosistemelor au fost observate și în alte țări 

(ex. SUA, China, Ungaria), unde planta este considerată un invadator agresiv (ex. Frankel, 

1999; Balogh, 2003; Balogh și colab., 2004; Ye și colab., 2006). Wu și colab. (2018) au 

arătat de asemenea că hameiul japonez și alte plante alogene similare ce alcătuiesc comunități 

vegetale monospecifice și cu acoperire mare, au un impact negativ asupra abundenței 

polenizatorilor precum albinele de dimensiuni reduse. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii)  

Efectele negative asupra biodiversității native și respectiv asupra ecosistemelor 

invadate pot fi facilitate și/sau potențate de prezența altor specii alogene invazive (de ex. 

Ambrosia artemisifolia), unele având de asemenea potențial alergen, sau dezvoltând densități 

ridicate ce inhibă flora nativă (Song și colab., 2012).  

 

3. Alte informații relevante  

Song și colab. (2012) au arătat că schimbările climatice, în sinergie cu alți factori 
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precum modificarile antropice ale habitatelor și prezența altor specii alogene, pot potența 

invazivitatea hameiului japonez. 

Planta este acoperită cu peri ce pot produce dermatite în cazul manipulării plantei, iar 

polenul este puternic alergen (CABI, 2021). Este de regulă introdusă ca plantă ornamentală, 

iar în unele regiuni (preponderent Asia) este folosită și în scop medicinal, pentru prepararea 

de bio-insecticide împotriva țânțarilor sau a săpunurilor (Balogh și Dancza, 2008).  

În Coreea este considerată buruiană ce produce pagube în livezi (Chun și colab., 

2000). Datorită proprietăților alelopatice, are potențialul de a fi utilizată pentru obținerea unor 

bio-ierbicide (ex. Liu și colab., 2011 ).  

În medicina tradițională asiatică, este folosită ca plantă medicinală, având proprietăți 

anti-inflamatoare, antioxidante și antimicrobiale, iar studii realizate în laborator au confirmat 

că anumiți compuși din plantă au potențialul de a atenua boli neuro-inflamatoare precum 

Alzheimerul (Park și colab., 2017).  
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Impatiens glandulifera 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Impatiens glandulifera 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Tracheophyta/Magnoliopsida/Ericales 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: Impact documentat în Europa și în România. 

a. competiție 

Specia este capabilă sa înlocuiască alte specii în habitatele invadate întrucât formează 

asociații monospecifice (Pisarczyk și Tokarska-Guzik, 2015; Greenwood și Kuhn, 2014; 

Hulme și Bremner, 2006; Pattison și colab., 2016; Tanner și colab., 2013, Pollard și colab., 

2021). Invadează habitatele ripariene, pădurile de luncă și pajiștile umede (Kowarik, 2003). I. 

glandulifera poate forma pâlcuri dense care acoperă solul, umbresc și înlocuiesc speciile de 

plante native anuale sau perene, avantajate fiind de germinarea timpurie și a creșterea rapidă. 

Intră în competiție cu speciile native pentru polenizatori (Chittka și Schürkens, 2001; Tanner, 

2008). O astfel de competiție poate duce la sărăcirea diversității genetice a speciilor native 

care nu reușesc să atragă polenizatorii (Prowse și Goodridge, 2000; CABI, 2015). S-a 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878614621000404#bib36
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878614621000404#bib36
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demonstrat că I. glandulifera reduce diversitatea speciilor native în zonele în care formează 

monoculturi (Hulme și Bremner, 2005). Cu toate acestea, studiile lui Hejda și Pyšek (2006) 

din Republica Cehă sugerează că specia nu reprezintă o amenințare la adresa diversității 

floristice. Künzi și colab. (2015) susțin că acoperirea crescândă a I. glandulifera nu a avut 

niciun efect asupra diversității comunităților de plante din zonele invadate.  

b. prădătorism 

Nu este cazul.  

c. hibridizare 

Poate hibridiza cu specii înrudite, cum este I. balfourii (Ugoletti și colab., 2013). 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Impatiens glandulifera are potențialul de a transmite patogeni (Kollmann și colab., 

2007), însă impactul nu a fost documentat.  

e. parazitism 

Nu este cazul.  

f. toxicitate 

Extractele din I. glandulifera au efecte repelente și insecticide, cum a fost demonstrat 

în de exemplu în cazul afidului verde de piersici (Myzus perssicae), un dăunător important al 

unor plante de cultură (Pavela și colab., 2009).  

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul.  

i. impact chimic asupra ecosistemelor  

Specia are un efect alelopatic dovedit (Bieberich și colab., 2018). Rezultatele mai 

multor studii (Inderjit și colab., 2011; Gruntman și colab, 2014; Bieberich și colab., 2018) 

sugerează că abilitatea competitivă ridicată a I. glandulifera ar putea fi atribuită efectelor 

alelopatice asupra speciilor autohtone (de ex. Urtica dioica). 

Poate altera circuitele biogeochimice ale nutrienților (Pisarczyk și Tokarska-Guzik, 

2015). 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 
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Modifică structura ecosistemelor prin efectul de umbrire, care rezultă în urma 

competitivității extrem de ridicate (Gruntman și colab., 2014; Inderjit și colab., 2011; 

Pisarczyk și Tokarska-Guzik, 2015).  

k. impact asupra structurii ecosistemelor 

Când planta invadează habitate ripariene, are potențialul de a reduce nișele disponibile 

pentru fauna de litieră caracteristică pentru acele habitate (Hymen, 1992). În România, Nuta 

și Niculescu (2019) semnalează modificări semnificative în structura unor comunități de 

plante din Valea Lotrului. 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

2. Alte informații relevante 

Producția bogată de nectar poate favoriza unele grupuri de nevertebrate, iar infestările 

cu afide susțin un lanț alimentar de artropode afidofage.  

Agenția pentru mediu a Marii Britanii a estimat că eradicarea I. glandulifera în 

întreaga țară ar costa între 150-300 milioane GBP (Environment Agency, 2003). Costuri 

ridicate similare legate de controlul I. glandulifera au fost înregistrate pentru Europa 

continentală, unde Gelpke și Weber (2005) au estimat că ar costa între 923133 GBP și 

5839691 GBP pentru a elimina 95% din populația de I. glandulifera din Cantonul Zürich, 

Elveția (Tanner, 2011; Pisarczyk și Tokarska-Guzik, 2015). 
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Parthenocissus inserta 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Parthenocissus vitacea (Knerr) Hitchc. (syn Parthenocissus 

inserta) 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Tracheophyta/Magnoliopsida/Vitales 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: Impact documentat pentru Europa și România. 
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a. competiție 

Specia intră în competiţie cu speciile autohtone destul de puţin, ocupând de regulă 

nişe libere (Ricotta şi colab., 2010); doar Hedera helix poate ocupa o nișă similară în Europa. 

Un studiu din Slovenia a evidențiat competiția pentru lumină cu specii native de Salix (S. 

fragilis, S. caprea) (Grašič și colab., 2019). Viabilitatea și rata de germinare a semințelor este 

foarte ridicată, ceea ce îi permite să-și extindă rapid arealul și să elimine speciile native pe 

termen lung (Vegh și colab., 2015). 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Efect alelopatic dovedit (Csiszar și colab., 2013). 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Activitate alelopatică dovedită (Csiszár şi colab., 2013) 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Parthenocystis inserta influenţează modul în care lumina ajunge la plantele pe care 

creşte (de ex. Salix caprea, S. fragilis), putând afecta în mod semnificativ proprietățile 

vegetației riverane și calitatea resturilor vegetale care ajung în ecosistemele acvatice (Grašič 

şi colab., 2019). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Schimbă structura habitatelor invadate prin efectul de umbrire (Protopopova şi colab., 



   
 

   
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
311 

 

2006; Szymura şi colab., 2014; Grašič şi colab., 2019; Anastasiu şi colab., 2013; Wróbel, 

2015). Deși inițial planta era subspontană în flora României, în prezent este semnalată din 

numeroase ecosisteme naturale și antropizate (Șușnia și colab., 2020). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

3. Alte informații relevante  

Impactul socio-economic este insuficient evaluat (Halford şi colab., 2011). 
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Reynoutria × bohemica 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtková 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Tracheophyta/ Magnoliopsida/ 

Caryophylales 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: Impact documentat în Europa, nu și în România.  

a. competiție 

Are un impact negativ semnificativ asupra speciilor de plante autohtone (Lavoie, 

2017), a căror creștere este încetinită atat datorită compușilor alelopatici (Moravcová şi 

colab., 2011; Murrell şi colab., 2011; Dommanget şi colab., 2014; Mincheva şi colab., 2016; 
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Parepa şi Bossdorf, 2016), a litierei abundente produse cât și din cauza densității mari a 

tulpinilor ce contribuie la suprimarea speciilor native (Mincheva şi colab., 2016; Stefanowicz 

şi colab., 2017). 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. Reynoutria × bohemica este un hibrid european între Reynoutria 

japonica Houttuyn [Fallopia japonica (Houttuyn) Ronse-Decraene] şi R. Sachalinensis (F. 

Schmidt) Nakai [F. Sachalinensis (F. Schmidt) Ronse-Decraene]) (Lavoie, 2017). 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Are efect slab alelopatic (Moravcová şi colab., 2011; Murrell şi colab., 2011; 

Dommanget şi colab., 2014; Mincheva şi colab., 2016; Parepa şi Bossdorf, 2016). 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Planta produce modificări la nivelul solului datorită sistemului radicular bine 

dezvoltat, cu rizomi ce pătrund în adâncimea solului. Cantitatea mare de litieră contribuie a 

modificarea compoziției solului. Rezultatul este că unele specii sunt afectate negativ (bacterii 

din sol, majoritatea artropodelor, gasteropodelor, amfibienilor și unele păsări) în timp ce 
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altele sunt favorizate (majoritatea fungilor, artropodele detritivore și unele păsări) (Lavoie, 

2017). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este documentat. 

3. Alte informații relevante 

Această plantă este greu de controlat în zonele urbane unde poate cauza probleme de 

accesibilitate la apă. Impactul este greu de evaluat precis (Cottet şi colab., 2015; Robinson şi 

colab., 2017). 
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Robinia pseudoacacia 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Robinia pseudoacacia Linne 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Tracheophyta/Magnoliopsida/Fabales 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: Impact documentat atât pentru Europa cât și pentru România.  

a. competiție 

Specie invazivă la nivel mondial (Sabo, 2000), salcâmul intră în competiție cu specii de 

arbori native datorită capacității crescute de a fixa azotul în sol și ușurinței cu care se 

înmulțește și vegetativ (Enescu și Danescu, 2013; Vitkova și colab., 2015). 
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b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Salcâmul poate avea un impact negativ prin faptul că este rezervor al unor boli virale 

care pot fi transmise și la alte plante, de către insectele fitofage (Delibašić și colab., 2013).  

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Fiind o specie fixatoare de azot, poate modifica proprietățile chimice ale solului 

(Cierjacks si colab., 2013; Luo și colab., 2014; Medina-Villarsi și colab., 2016). Ratele 

estimate de fixare a azotului ale acestei specii variază de la 23 la 300 kg ha /an (Danso și 

colab., 1995; Noh și colab., 2010; Cierjacks și colab., 2013).  

j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Prin dezvoltarea sa, salcâmul modifică regimul de lumină ce ajunge la sol (Luo și 

colab., 2014). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Modificările compoziției chimice și a comunității microbiene din sol induse de salcâm 

afectează compoziția covorului vegetal, putând afecta structura ecosistemelor (Balota și 

colab,. 2013; Ma și colab., 2018).  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Salcâmul interacționează cu o serie de insecte care au devenit invazive la rândul lor, 

cum este cazul speciilor de microlepidoptere din familia Gracillariidae. Hansson și Svetsova 

https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-12-12-1136-PDN
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(2019) descriu trei specii noi de Achrysocharoides, una din nordul Europei - A. platanoidae 

sp. nov., una din Europa centrală și S.U.A. - A. robiniae nova species și una din S.U.A. - A. 

robinicolus sp. nov. În România au fost descrise două specii de insecte miniere non-native pe 

salcâm: Phyllonorycter robiniella și Parectopa robiniella (Ureche, 2006).  

Modificarea concentrației de azot din sol favorizează răspândirea speciilor nitrofile 

(von Holle și colab., 2006). 

 

3. Alte informații relevante 

În România, salcâmul este semnalat din 1770 și ocupă în prezent circa 4% din 

suprafețele împădurite (circa 250 000 ha) (Ciuvăț și colab., 2013). Este considerat specie 

importantă din punct de vedere al exploatării masei lemnoase (Grünewald și colab., 2009; 

CE, 2005). Salcâmul este și o specie meliferă apreciată de apicultori și consumatori. 
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Rudbeckia laciniata 

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Rudbeckia laciniata L. 
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Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Tracheophyta/Magnoliopsida/Asterales 

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

1. Documentare impact: Impact documentat în Europa, nu și în România. 

a. competiție 

Intră în competiție cu speciile autohtone de plante pe care le elimină (Stefanowicz și 

colab. 2017). Se poate instala în habitate de interes conservativ (Hejda și colab., 2009). 

Competitivitatea cu speciile native se probează prin capacitatea de a produce un număr ridicat 

de semințe care asigură dezvoltarea unor populații viguroase în anul următor, capacitatea 

ridicată de regenerare din fragmente de rizom, rezistență la tăiere și nu în ultimul rand prin 

capacitatea de a crește în grupuri compacte (Francírková, 2001).  

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Poate hibridiza cu specii înrudite în arealul nativ (Al-Atabee și colab., 1990), dar nu 

sunt semnălari de hibrizi cu specii native din arealul invadat.  

d. transmiterea de boli speciilor native 

În Brazilia, planta este gazda unor specii parazite ca Corynespora cassiicola (Da Silva 

și colab., 2006). 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Planta este toxică pentru animale, acestea evitând să o consume (Skidmore și 

Petersen, 1932). 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor 

Determină scăderea concentrației de fosfor din sol (Majewska și colab., 2017; 

Stefanowicz și colab., 2017). 

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hejda%2C+Martin
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j. impact fizic asupra ecosistemelor 

Are un impact asupra altor specii prin efectul de umbrire. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Duce la scăderea bogăției specifice a asociațiilor vegetale și a complexității 

micorizelor din sol (Majewska și colab., 2017). 

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii) 

Nu este cazul. 

 

3. Alte informații relevante 

Planta este cunoscută în medicina populară pentru proprietățile ei abortive și 

stimulatoare ale menstruației (Conway și Slocumb, 1919). 
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Sicyos angulatus  

1. Descriere specie 

Denumire științifică (cf. GBIF): Sicyos angulatus L. 

Încadrare taxonomică (Încrengătură/clasă/ordin): Magnoliophyta, Magnoliopsida, 

Cucurbitales  

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: Impact documentat pentru Europa și România. 

a. competiție 

Sicyos angulatus este o liană anuală cu creștere rapidă, cu semințe ce pot persista timp 

îndelungat în sol și care pot germina periodic de-a lungul sezonului de creștere (Pheloung şi 

colab., 1999). Are un impact puternic negativ prin umbrirea și sufocarea vegetației (crește 

prin răsucire în jurul trunchiurilor/ tulpinilor) din habitatele unde pătrunde (Lee și colab., 

2015; CABI, 2021). Lee și colab. (2015) semnalează faptul că această plantă a invadat 

Peninsula Coreeană centrală și a cauzat probleme din cauza creșterii sale agresive - a 

determinat suprimarea vegetației native, cum ar fi copacii, arbuștii și ierburile înalte de pe 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Silva%2c+J.+L.+da%22
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mal și din câmpiile inundabile mai înalte. În Japonia este documentat efectul negativ asupra 

vegetației native de pe malurile râurilor și din zonele inundabile, pe care o poate suprima cu 

totul (Watanabe și colab., 2002; Kurokawa și colab., 2009; Osawa și colab., 2013).  

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare 

Nu este cazul. 

d. transmiterea de boli speciilor native 

Nu este cazul. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate 

Nu este cazul. 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor  

Planta are proprietăți alelopatice, ceea ce contribuie la impactul negativ asupra 

vegetației native și asupra funcționării ecosistemelor (Uraguchi și colab., 2003; Li și colab., 

2016; CABI, 2021). 

j. impact fizic asupra ecosistemelor  

Este capabilă să modifice conținutul de apă din sol (Oh și colab., 2015). Modifică 

fizionomia peisajelor și cantitatea de lumină ce ajunge la sol prin capacitatea ridicată de 

acoperire a solului, de până la 100% (CABI, 2021). 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Modifică structura ecosistemelor prin impactul pe care îl are asupra vegetației native 

(Uraguchi și colab., 2003; Lee și colab., 2015; CABI, 2021).  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii)  

Este gazdă pentru specii de molii polifage (Heliothis virescens – originară din 
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America de Nord, Centrală și de Sud, Helicoverpa armigera – specie cosmopolită, 

palearctică) considerate dăunători pentru o varietate de culturi de interes economic din 

America de Nord și Europa, având potențialul de a contribui la proliferarea acestora 

(Pheloung şi colab., 1999; CABI, 2021). 

 

3. Alte informații relevante  

Este considerată o buruiană problematică în diverse culturi agricole de importanță 

economică precum soia, porumb, dovleac (Esbenshade și colab., 2001; Watanabe și colab., 

2002). Shimizu (1999) arată de exemplu că un număr de numai 15-20 de plante pot produce 

pagube de până la 80% în culturile de porumb din Japonia, iar 28-50 plante pot duce la 

compromiterea totală a culturii.  

În România este inclusă în lista plantelor vasculare prevăzute de legislația de 

carantină, deși este considerată ca fiind deja naturalizată (Sârbu, 2012). Este considerată ca 

una dintre cele mai importante specii invazive din Japonia (Kurokawa și colab., 2009; Osawa 

și colab., 2016). Costul campaniilor de eradicare în Catalunya, în perioada 2004-2010, s-a 

ridicat la aproximativ 78.000 euro (CABI, 2021). Planta are proprietăți medicinale – anumite 

extracte din S. angulatus pot diminua dezvoltarea aterosclerozei prin inhibarea expresiei 

factorilor proinflamatori (Kim și colab., 2017), sau preveni obezitatea (Choi și colab., 2020). 
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Xanthium orientale subsp. italicum  

1. Descriere specie 

Denumire stiintifica (cf. GBIF): Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter 

Incadrare taxonomica (Increngatura/clasa/ordin): Magnoliophyta, Magnoliopsida, Asterales  

Habitat (terestru, marin, dulcicol): terestru 

 

2. Documentare impact: Impact documentat pentru Europa și România. 

a. competiție 

Xanthium orientale subsp. italicum este o plantă toxică anuală, comună pe terenuri 

perturbate (Sîrbu și Oprea, 2011). Intră în competiție cu speciile ierboase dintr-un mare 

număr de asociații vegetale specifice pajiștilor (Sîrbu și colab., 2016) prin dezvoltarea mai 

rapidă decât speciile native, mai ales în zonele umede sau în habitate unde a existat impact 

antropic, putând forma asociații compacte. În competiția cu speciile native este avantajată de 

capacitatea zoochora a fructelor; în plus, planta este caracterizată de un consum ridicat și 

eficient de azot, un alt avantaj în competiția pentru resurse (Botta-Dukát și Balogh, 2008). 

b. prădătorism 

Nu este cazul. 

c. hibridizare  

Poate hibridiza cu alte specii din același gen (de ex. cu X. chinense, în Australia) 

(McMillan, 1975). 

d. transmiterea de boli speciilor native  

Poate fi afectată de diverși patogeni precum virusuri (de ex. cucumovirus) sau fungi 
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(de ex. Puccinia xanthii, Alternaria helianthi, Plasmopara sp.), ce pot afecta și alte specii 

(Botta-Dukát și Balogh, 2008; Zhao și colab., 2014). Nu este cunoscut rolul și impactul 

speciei în transmiterea patogenilor în cadrul habitatelor invadate. 

e. parazitism 

Nu este cazul. 

f. toxicitate  

Plantă foarte toxică pentru animale întrucât conține carboxi-atractilozidă ce se 

acumulează în special în semințe și cotiledoane; toxicitatea se menține și după uscarea plantei 

(Botta-Dukát și Balogh, 2008). Proprietățile alelopatice pot avea impact (inhibitor) și asupra 

microbiotei din sol, afectând cu precădere bacteriile nitrificatoare; în acest fel, planta are un 

potențial ridicat de a altera ciclul azotului (Botta-Dukát și Balogh, 2008). 

g. bio-fouling (sau alt impact fizic direct, exceptând relațiile trofice) 

Nu este cazul. 

h. ierbivorie 

Nu este cazul. 

i. impact chimic asupra ecosistemelor  

Planta are proprietăți alelopatice, ceea ce contribuie la impactul negativ asupra 

vegetației native, asupra anumitor plante de cultură (de ex. lucernă, sfeclă de zahăr) și asupra 

funcționării ecosistemelor (Botta-Dukát și Balogh, 2008).  

j. impact fizic asupra ecosistemelor  

Nu este cazul. 

k. impact asupra structurii ecosistemelor  

Modifică structura ecosistemelor prin faptul că formează asociații monospecifice 

(Botta-Dukát și Balogh, 2008). În România este considerată un invadator agresiv și a produs 

modificări semnificative în comunitățile vegetale tipice dunelor maritime din Rezervația 

Biosferei Delta Dunării, precum și în alte tipuri de habitate (de ex. pajiști) din întreaga țară 

(Anastasiu și Negrean, 2006; Sîrbu și Oprea, 2008; Sîrbu și colab., 2012; 2016; Strat și 

colab., 2017).  

l. impact indirect (prin interacțiunea cu alte specii)  

Nu este cazul. 
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3. Alte informații relevante  

Studiile etnobotanice au arătat că planta a fost utilizată împotriva tulburărilor 

sistemului nervos central în medicina populară turcească (Dereli și colab., 2020). În mod 

similar, anumite părți ale plantei au fost folosite în medicina populară indiană, pentru tratarea 

herpesului, iar anumite extracte alcoolice au potențial antiparazitar și antimicrobian (Botta-

Dukát și Balogh, 2008). 

Datorită proprietăților alelopatice și toxice, planta prezintă interes pentru obținerea de 

biopesticide (Botta-Dukát și Balogh, 2008). 
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