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INRODUCERE

Raportul tehnic prezintă rezultatele obținute în cadrul Subactivității 1.1.4.Identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de plante alogene în
România şi a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat, desfășurată în cadrul Activității
1.1.-Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei
naționale a speciilor alogene invazive de plante, în scopul îndeplinirii Obiectivului
specific 1- Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate,
mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene
invazive.
Având în vedere prevederile Art 13(1) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii
și răspândirii speciilor alogene invazive, statele membre, inclusiv România, efectuează în
termen de 18 luni de la adoptarea listei Uniunii (Decembrie, 2017) o analiză detaliată a
căilor de introducere și răspândire neintenționate a speciilor invazive de interes pentru
Uniune cel puțin pe teritoriul lor, precum și în apele lor marine, astfel cum sunt definite la
articolul 3, punctul 1, din Directiva 2008/56/CE. În același timp, statele trebuie să
identifice căile de introducere care necesită acțiuni prioritare din cauza volumului speciilor
sau a daunelor potențiale provocate.
Subactivitatea

1.1.4.

răspunde

astfel

prevederilor

Art.

13

din

cadrul

Regulamentului (UE) ) nr. 1143/2014 referitoare la planurile de acțiune privind căile de
introducere a speciilor alogene invazive, implementarea acțiunilor din cadrul său fiind
absolut necesară.
În scopul proiectării planurilor de eradicare sau control a speciilor alogene
invazive, se impune un studiu detaliat pentru a cunoaște căile de introducere a speciilor
invazive pe teritoriul României, o condiție esențială în acest demers.
Cunoașterea căilor de introducere pentru speciile alogene invazive stabilite și cu o
populație viabilă din țara noastră, va permite luarea de măsuri optime pentru a limita cât
mai mult posibil (sau chiar a stopa, acolo unde este cazul) intrarea de noi indivizi ale
acelor specii. De asemenea, dacă luăm în calcul speciile care nu au invadat noi habitate,
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cunoașterea și controlul căilor de introducere va permite întreruperea fluxurilor de indivizi
către acele habitate, precum și stoparea invaziei în general.
Pentru a implementa un management eficient al speciilor alogene invazive la
nivelul României, atât din punct de vedere ecologic, cât și financiar, se impune
identificarea și analiza căilor de introducere prioritare, precum și controlul acestora (fără a
neglija celelalte căi de introducere identificate). Acest lucru se poate face pe baza opiniei
experților din domeniu, coroborat cu o serie de metode geostatistice cunoscute în literatura
de specialitate.
Un rol esențial în proiectarea unui management eficient îl are și analiza distribuției
spațiale a speciilor alogene, precum și evidențierea punctelor fierbinți caracterizate prin
prezența unui număr ridicat de specii alogene invazive periculoase sau unde au fost
semnalate prezențe ale speciilor de interes pentru UE.
Punctele fierbinți identificate pot constitui o metodă complementară, utilă în
identificarea căilor de introducere prioritare, ce vor face obiectul unei inventarieri și
monitorizări active în cadrul altor activități ale proiectului.
În cadrul acestei subactivități au fost obținute următoarele rezultate principale,
conform Descrierii investiției:
a) Raport tehnic privind căile de introducere a speciilor de plante alogene în
România şi a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat;
b) Hartă generală privind distribuția punctelor fierbinţi şi a căilor posibile de
migraţie a speciilor de plante alogene analizate.
Pe lângă acestea, în urma activităților desfășurate de către experții implicați, au fost
realizate o serie de baze de date, materiale grafice și cartografice și analize sugestive, toate
acestea regăsindu-se în Raportul tehnic:
- bază de date privind distribuția cunoscută a speciilor alogene invazive în
România, utilizând datele existente în bibliografie;
- materiale cartografice privind distribuția spațială a speciilor de plante alogene
invazive în România, utilizând caroiajul UTM 5x5 km pentru teritoriul României;
- materiale cartografice cu distribuția speciilor de plante alogene invazive în cadrul
județelor din România;
- materiale cartografice ce evidențiază distribuția speciilor de plante alogene din
România în relație cu datele administrative și elementele de mediu;
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- materiale cartografice privind distribuția speciilor de plante alogene invazive și
căile de introducere a acestora în România, reprezentate din punctele de trecere a
frontierei, porturi etc.
Pentru obținerea rezultatelor prezentate anterior au fost parcurse următoarele etape,
fiind utilizate o serie de metode și mijloace aplicabile în acest domeniu:
➢ Crearea bazei de date privind distribuția cunoscută a speciilor de plante
alogene invazive din România, prelucrarea și analiza datelor existente în literatura de
specialitate;
➢ Plotarea datelor privind distribuția speciilor de plante alogene invazive din
România (pentru fiecare specie de interes);
➢ Crearea bazei de date cu privire la datele administrative (format vector) și
elementele de mediu (format vector): limitele județelor, limitele regiunilor biogeografice,
limitele regiunilor de dezvoltare, date climatice din programul world clime, limitele
unităților de relief, distribuția spațială a claselor și tipurilor de soluri în România etc.
➢ Elaborarea materialelor cartografice privind corelarea datelor privind
distribuția speciilor de plante alogene invazive din România cu layere referitoare la date
administrative și elemente de mediu;
➢ Identificarea căilor de introducere a speciilor de plante alogene invazive în
România utilizând datele din literatura de specialitate;
➢ Crearea bazei de date și a materialelor cartografice privind distribuția
punctelor de trecere a frontierei din România, funcție de tipul acestora (puncte de trecere a
frontierei rutiere, porturi, aeroporturi, puncte de trecere a frontierei feroviare, zone libere),
distribuția porturilor din țara noastră aparținând domeniului public al statului, funcție de
tipul acestora (maritime, fluvio- maritime, aferente canalelor navigabile, fluviale);
➢ Analiza concordanței dintre căile de introducere identificate și distribuția
cunoscută a speciilor de plante alogene invazive din România, (analiza statistică și expertopinion);
➢ Identificarea și evaluarea punctelor fierbinți prin intermediul anumitor
unelte geostatistice, disponibile în ArcGIS;
➢ Stabilirea punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat precum și
identificarea căilor probabile prioritare de introducere a speciilor alogene invazive în
5

România prin agregarea și interpretarea de către experții implicați a informațiilor obținute
în etapele precedente.
Activitățile prevăzute în cadrul Subactivității 1.1.4 s-au desfășurat pe o perioadă de
7 luni, în intervalul Septembrie, 2019- Martie, 2020.
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1. PLOTAREA DATELOR DIN BAZA DE DATE CU DISTRIBUȚIA CUNOSCUTĂ A
SPECIILOR DE PLANTE ALOGENE DIN ROMÂNIA PENTRU FIECARE SPECIE

Conform Listei preliminare a speciilor de plante alogene invazive și potențial
invazive din România, coroborat cu Ghidul de inventariere şi cartare a distribuţiei
speciilor de plante alogene invazive şi potenţial invazive din România, documente
realizate în cadrul Subactivității 1.1.2, în țara noastră au fost identificate 130 de specii de
plante alogene invazive și potențial invazive (dintre care 99 de taxoni cu prezență certă).
Cele 130 de specii alogene invazive din România cuprind și 36 de specii
considerate specii de îngrijorare la nivel comunitar, doar opt dintre acestea fiind semnalate
în țara noastră de-a lungul timpului: Ailanthus altissima, Asclepias syriaca, Cabomba
caroliniana, Elodea nuttallii, Heracleum sosnowskyi, Humulus japonicus, Impatiens
glandulifera și Myriophyllum aquaticum. Conform rezultatelor obținute în urma activității
experților implicați în proiect în etapele anterioare, pentru trei din cei opt taxoni datele sunt
deficitare sau incerte.
Astfel, speciile Cabomba caroliniana şi Myriophyllum aquaticum au fost raportate
dintr-un singur loc în țara noastră, în Lacul Peţea, județul Bihor, din rezervația cu același
nume. Activitățile defășurate de către experți pe teren au evidențiat o stare precară a
acestui ecosistem lacustru, ceea ce a afectat și speciile de plante din cadrul său. Astfel,
prezența celor două specii de plante trebuie reevaluată, existând posibilitatea ca cele două
specii să nu mai fie prezente în România în acest moment. Și în cazul speciei Heracleum
sosnowskyi a fost identificată o singură raportare în sălbăticie, însă ca urmare a verificării
întreprinse pe teren, aceasta nu a putut fi reconfirmată în habitatul menționat în literatura
de specialitate.
Prin urmare, au fost identificate doar cinci specii de îngrijorare pentru UE cu
prezență certă în România cărora li s-a acordat o atenție sporită: Ailanthus altissima,
Asclepias syriaca, Elodea nuttallii, Humulus japonicus, Impatiens glandulifera.

1.1. Metodologia utilizată pentru plotarea datelor
În cadrul Subactivității 1.1.4. - Identificarea cartografică a căilor de introducere a
speciilor de plante alogene în România şi a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat,
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o primă etapă a constat în crearea bazei de date privind distribuția cunoscută a speciilor
de plante alogene invazive din România prin prelucrarea și analiza datelor existente în
literatura de specialitate. Baza de date inițială cuprinde informații din literatura de
specialitate până la nivelul anului 2019. Pentru fiecare specie au fost identificate și
completate următoarele elemente: familia, taxonul, localitatea sau locul în care este
prezentă spontan/ subspontan, referința bibliografică, anul în care a fost menționată,
județul, provincia istorică și unitatea majoră de relief.
Baza inițială de date cuprinde 37.456 de înregistrări unice, determinând o
prelucrare preliminară a datelor ce a presupus validarea și uniformizarea informațiilor
pentru ca acestea să poată fi prelucrate cu ajutorul instrumentelor GIS, în special
informațiile legate de localizarea acestora. Informațiile inițiale au fost stocate într-un
document Microsoft Excel.
Pentru prelucrarea și reprezentarea spațială, înregistrările privind prezența speciilor
au fost agregate utilizând un sistem de griduri Universal Transverse Mercator (UTM), cu
rezoluția spațială de 25km2 (5 x 5 km), format vector, rezultând un număr de 2.587 celule
la nivelul țării. Datele locaționale din baza de date primară cu înregistrările referitoare la
prezența speciilor au fost relaționate cu sistemul de griduri UTM (5 x 5 km) prin
suprapunerea gridului UTM (5 x 5 km) în format shapefile cu rețeaua de localități din
România, constând tot într-un fișier shapefile. Prezența/absența speciilor s-a evidențiat
utilizând matricea binară simplă: 1(prezența specie), 0 (absența specie), iar localizările în
cazul înregistrărilor în care era specificată localitatea în care a fost semnalată respectiva
specie au fost codate utilizând codurile SIRUTA. Pentru înregistrările în care câmpul de
localizare era completat cu toponime ale unităților de relief s-a utilizat varianta digitalizată
a Hărții Unităților de Relief (regionarea geomorfologică) a Republicii Socialiste România
întocmită de Prof. univ. dr. doc. Grigore Posea și CSP Dr. Lucian Badea (1984) peste care
a fost suprapus gridul UTM (5 x 5 km) din care au fost extrase celule care se suprapuneau
peste unitățile de relief specificate, acestea fiind marcare cu prezența speciilor indicate.
1.2. Rezultate obținute
Principalul rezultat l-a reprezentat plotarea datelor privind distribuția speciilor de
plante alogene invazive din România. Analizând rezultatele referitoare la bogăția speciilor
de plante alogene invazive din România (Fig.1), se observă prezența unui număr ridicat de
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specii în anumite puncte de pe teritoriul României, funcție de potențialul ecologic ce
influențează exploatarea biologică în fiecare zonă în parte.

Fig. 1 Bogăția speciilor alogene invazive în România

Pentru exemplificare, a fost realizată plotarea datelor privind distribuția individuală a
speciilor de plante alogene invazive pentru fiecare dintre speciile de interes pentru UE,
semnalate și în România (Fig. 2- Fig. 6).
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Fig. 2 Distribuția spațială cunoscută a speciei Ambrosia artemisiifolia în România

Fig. 3 Distribuția spațială cunoscută a speciei Erigeron annuus în România
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Fig. 4 Distribuția spațială cunoscută a speciei Conyza canadensis în România

Fig. 5 Distribuția spațială cunoscută a speciei Robinia pseudoacacia în România
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Fig. 6 Distribuția spațială cunoscută a speciei Xanthium orientale subsp. italicum în România
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2. SUPRAPUNEREA DATELOR PRIVIND DISTRIBUȚIA SPECIILOR DE
PLANTE ALOGENE DIN ROMÂNIA CU STRATE DE DATE ADMINISTRATIVE
ȘI ELEMENTE DE MEDIU
2.1. Metodologia folosită pentru corelarea distribuției speciilor cu date administrative și
de mediu
Corelarea informațiilor privind distribuția speciilor de plante alogene din România
cu stratele de date administrative și elemente de mediu, a presupus utilizarea unui set de
date spațiale în format vector sau grid, din diferite surse. Principala sursă de date a
constituit-o portalul web geo-spatial.org, un portal ce conține numeroase seturi de date
pentru diferite domenii geospațiale de expertiză. Drept date administrative au fost utilizate
limitele județelor, în format vector, cu ajutorul cărora s-a evaluat distribuția speciilor de
plante alogene invazive la nivelul fiecărui județ, dar și bogăția speciilor. Utilizând aceeași
sursă de date, au fost descărcate și utilizate limitele unităților de relief, format vector,
având la bază regionarea geomorfologică a României realizată de Posea și Badea, în anul
1984. Unitățile de relief au fost reclasificare în 6 categorii majore de relief, facilitând astfel
analiza distribuției speciilor alogene invazive în raport cu formele de relief din țara noastră.
Analiza la nivelul Regiunilor Biogeografice Europene a presupus utilizarea
limitelor celor cinci regiuni biogeografice existente în România (Regiunea Alpină,
Regiunea Stepică, Regiunea Continentală, Regiunea Pontică și Regiunea Panonică),
disponibile pe site-ul Agenției Europene de Mediu1, (EEA, 2019).
În ceea ce privește analiza relației dintre distribuția spațială a speciilor de plante
alogene invazive și distribuția principalilor parametri climatici la nivelul României, au fost
utilizate valorile de temperatură medie anuală, valorile de temperatură medie din anotimpul
cald și cantitățile de precipitații anuale. Informațiile au fost extrase din setul de date
climatice spaţiale WorldClim1.4, format raster, cu rezoluţia spaţială de 30 m2 (Fick și
Hijmans, 2017).

1
2

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/biogeographical-regions-europe-3
https://worldclim.org/data/index.html
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2.2. Rezultate obținute
Distribuția speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive în România la
nivel de județ este neuniformă, atât la nivelul fiecărei specii, cât și în ceea ce privește
bogăția speciilor alogene invazive, pentru care există raportări în țara noastră. Analizând
baza de date privind distribuția cunoscută a speciilor de plante alogene invazive din
România, elaborată în urma prelucrării și analizei datelor existente în literatura de
specialitate, pentru 27 de specii au fost identificate un număr mai mare de 400 de
înregistrări/prezențe. Pentru șase specii alogene invazive au fost semnalate peste 1000 de
înregistrări/prezențe semnalate în literatură: Amaranthus retroflexus L. (Fig.7), Ambrosia
artemisiifolia L. (Fig.8), Conyza canadensis (L.) Cronq. (Fig. 9), Erigeron annuus (L.)
Pers. subsp annuus (Fig.10), Robinia pseudoacacia L. (Fig.11), Xanthium orientale L.
subsp. italicum (Moretti) Greuter (Fig. 12).
În ceea ce priveşte specia Ambrosia artemisiifolia, din analiza hărţii de distribuţie
se observă că aceasta a fost raportată în principal din lungul căilor rutiere. Densitatea mai
mare din vestul ţării poate fi explicată de cercetările mai intense care s-au efectuat aici de-a
lungul timpului ce către colectivul de cercetători de la universitatea de Vest din Timişoara.
O explicaţie similară pot avea şî datele din estul ţării unde cercetători de la USAMV Ion
Ionescu de la Brad şi de la Universitatea A.I.Cuza au desfăşurat activităţi intense de
cercetări asupra plantelor alogene. Tot din analiza hărţii de distribuţie se observă prezenţa
speciei în defileele ce străbat zona montană, mai puţin în Defileul Jiului. Explicaţia este
dată de faptul că pentru acest defileu nu au fost publicate date în literatura de specialitate.
În fapt, cercetări preliminare, realizate de noi în septembrie 2019, au arătat că Ambrosia
artemisiifolia are o distribuţie liniară în tot lungul drumului DN66 ce străbate Defileul
Jiului şi chiar este anundentă local (exemplu, în zona fostei vămi) (Anastasiu, com. pers.).
Datele de prezenţă reduse, înregistrate pentru judeţele Brăila, Giurgiu, Teleorman, Olt,
Gorj sunt explicate prin inventarierile reduse care s-au realizat în aceste judeţe care nu au
centre universitare şi care sunt situate la distanţe relativ mari de astfel de centre.
La nivelul fiecărui județ, luând în calcul datele pentru cele 27 de specii cu cele mai
multe înregistrări/prezențe cunoscute, rezultatele au evidențiat faptul că județele Vaslui și
Iași se caracterizează printr-un număr ridicat de înregistrări/prezențe, peste 2000. Valori
cuprinse între 1000 și 2000 sunt atribuite județelor Sibiu, Galați și Sălaj.
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Fig. 7 Numărul de prezențe la nivel de județ semnalate în literatura de specialitate pentru specia
Amaranthus retroflexus L.

Fig. 8 Numărul de prezențe la nivel de județ semnalate în literatura de specialitate pentru specia
Ambrosia artemisiifolia L.
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Fig. 9 Numărul de prezențe la nivel de județ semnalate în literatura de specialitate pentru specia
Conyza canadensis (L.) Cronq.

Fig. 10 Numărul de prezențe la nivel de județ semnalate în literatura de specialitate pentru specia
Erigeron annuus (L.) Pers. subsp annuus
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Fig. 11 Numărul de prezențe la nivel de județ semnalate în literatura de specialitate pentru specia
Robinia pseudoacacia L.

Fig. 12 Numărul de prezențe la nivel de județ semnalate în literatura de specialitate pentru specia
Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter
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Lista preliminară cuprinde și speciile alogene invazive de interes pentru Uniunea
Europeană, în număr de 36 de specii, considerate specii de îngrijorare la nivel comunitar.
Dintre acestea, doar opt taxoni sunt raportați în România: Ailanthus altissima, Asclepias
syriaca, Cabomba caroliniana, Elodea nuttallii, Heracleum sosnowskyi, Humulus
japonicus, Impatiens glandulifera și Myriophyllum aquaticum.
Așa cum s-a specificat anterior, în urma activităților de pe teren, au fost identificate
doar cinci specii de îngrijorare pentru UE cu prezență în România: Ailanthus altissima
(Fig.13), Asclepias syriaca (Fig.14), Elodea nuttallii (Fig.15), Humulus japonicus,
Impatiens glandulifera (Fig.16).

Fig. 13 Numărul de prezențe la nivel de județ semnalate în literatura de specialitate pentru specia
Ailanthus altissima
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Fig. 14 Numărul de prezențe la nivel de județ semnalate în literatura de specialitate pentru specia
Asclepias syriaca L.

Fig. 15 Numărul de prezențe la nivel de județ pentru specia Elodea nuttallii
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Fig. 16 Numărul de prezențe la nivel de județ semnalate în literatura de specialitate pentru specia
Impatiens glandulifera

Pentru specia Humulus japonicus au fost identificate înregistrări doar în șase
județe: două înregistrări în județul Mehedinți și câte o înregistrare în județele Giurgiu,
Hunedoara, Sălaj, Satu Mare și Timiș. Menționăm faptul că numărul de înregistrări pentru
fiecare specie alogenă invazivă se referă la distribuția cunoscută, pe baza datelor existente
în literatura de specialitate.
Corelând datele privind bogăția speciilor alogene invazive cu Regiunile
Biogeografice Europene se observă prezența redusă a acestora în cadrul Regiunii Alpine și
cea Stepică, în timp ce în Regiunea Continentală, Pontică și Panonică bogăția speciilor este
mult mai mare (Fig 17), acest lucru fiind influențat de condițiile de mediu ce caracterizează
fiecare regiune biogeografică în parte.
În ceea ce privește relația cu unitățile majore de relief din țara noastră (Fig.18), se
observă dominanța speciilor alogene invazive în unitățile de câmpie și de podiș, cu
altitudini mai reduse, în timp ce în zona montană ele apar insular.
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O serie de specii alogene invazive sunt favorizate de către condițiile climatice din
diferite areale, cum ar fi iernile mai blânde și verile călduroase, dar și de schimbările
climatice (Comisia Comunităților Europene, 2008).

Fig. 17 Bogăția speciilor alogene invazive în raport cu Regiunile Biogeografice Europene
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Fig. 18 Bogăția speciilor alogene invazive în raport cu unitățile major de relief din România

Analizând materialele cartografice întocmite, se constată faptul că bogăția speciilor
invazive cu valorile cele mai ridicate este înregistrată în arealele caracterizate de
temperaturi medii anuale cuprinse între 8°C și 12.5°C (Fig. 19), dar și cu valori medii ale
temperaturii în anotimpul cald, respectiv vara, cuprinse între 17°C și 22.5°C, cele mai
ridicate la nivelul țării (Fig. 20).
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Fig. 19 Bogăția speciilor alogene invazive din România în raport cu
valorile de temperatură medie anuală (°C)

Fig. 20 Bogăția speciilor alogene invazive din România în raport cu valorile de temperature medie din
anotimpul cald- vara (°C)
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Un număr ridicat de specii alogene de plante invazive sunt distribuite în areale cu
cantități de precipitații anuale reduse, cuprinse între 300 mm-500 mm în Podișul Dobrogei
și sudul Podișului Moldovei, precum și între 500 mm- 750 mm, în Câmpia Română,
Câmpia de Vest, Depresiunea Colinară a Transilvaniei și Podișul Moldovei (Fig. 21).

Fig. 21 Bogăția speciilor alogene invazive din România în raport cu cantitățile anuale de precipitații
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3. IDENTIFICAREA CĂILOR DE INTRODUCERE A SPECIILOR DE PLANTE
ALOGENE ÎN ROMÂNIA UTILIZÂND DATELE DIN LITERATURA DE
SPECIALITATE
Speciile invazive afectează economia și calitatea componentelor mediului la nivel
global (fiind dăunătoare agriculturii în principal), dar și starea de sanogeneză umană, fiind
răspândite la scară largă (Keller at all, 2011; Ruiz și Carlton, 2003). Pentru a veni în
întâmpinarea acestor probleme, factorii de decizie de la nivelul diferitelor instituții au
stabilit necesitatea dezvoltării unui set de politici pentru a preveni răspândirea speciilor
invazive, cu accent pe transportul și comerțul transcontinental (Wołkowycki și Banaszuk,
2016), deoarece globalizarea comerțului și a modalităților de transport a facilitat
răspândirea acestor specii pe suprafața globului (Keller et all, 2011).
La nivel global se pune accent pe identificarea și analiza căilor de introducere a
speciilor alogene invazive, constituind un demers foarte important pentru managementul
speciilor invazive și biosecuritate, bazată pe principul precauției (Pyšek et all., 2011).
Principalele căi de introducere a speciilor alogene invazive sunt asociate direct sau indirect
cu schimburile comerciale dintre state. Intensificarea și diversificarea activităților
comerciale, precum și intensificarea transporturilor, crește posibilitatea de introducere a
speciilor alogene invazive pe teritoriul anumitor state. Acestea pot fi aduse ca mărfuri ce
fac obiectul schimburilor comerciale sau pot fi transportate întâmplător pe un anumit tip de
marfă, involuntar (Comisia Comunităților Europene, 2008).
Principalele căi de introducere și transport a speciilor alogene invazive sunt
asociate direct sau indirect cu activitățile antropice, speciile fiind introduse prin diferite
moduri de către om, voluntar (deliberat) sau neintenționat (accidental). Studiile efectuate
în acest domeniu au evidențiat trei mecanisme principale de introducere a speciilor
invazive (Hulme et all., 2008; Keller et all, 2011; Pyšek et all., 2011; Richardson et all,
2011):
a) importul de mărfuri din diferite țări;
b) sosirea și rspândirea în anumite zone prin intermediul unor vectori de transport;
c) răspândirea în mod natural prin diferite moduri de dispersie proprie în zone din
jurul arealelor în care specia alogenă este deja prezentă.
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Acestor mecanisme le sunt asociate un număr de șase căi de introducere, dintre
acestea patru fiind recunoscute drept prioritare în cazul speciilor de plante alogene.
Celelalte două căi de introducere identificate în literatura de specialitate nu sunt relevante
pentru speciile de plante alogene invazive, fiind caracteristice speciilor de animale (păsări,
mamifere, amfibieni etc.): introducerea prin intermediul diferitelor coridoare și individual
(fără ajutor), cum ar fi, de exemplu, dispersia naturală etc..
Cele 4 căi de introducere a plantelor alogene sunt:
➢ Introducere deliberată sau conștientă în ecosistem, prin plantare (Release);
➢ Scăpate/ eliberare din culturi/ habitate (Escape);
➢ Ca și agenți contaminanți, prin intermediul mărfurilor care sunt infestate cu aceste
specii (Contaminant);
➢ Introduse neintenționat fără a fi asociate cu mărfurile (Stowaway), prin diferiți
vectori naturali sau antropici.
Primele două tipuri sunt direct legate de mărfurile comercializate pe teritoriul
statelor, în scopul plantării lor ca specii ornamentale, fiind considerate mijloace
deliberate, voluntare de introducere. Un număr ridicat de plante alogene au fost introduse
intenționat de către om în scop ornamental (Ruiz și Carlton, 2003), pentru practici
horticole sau agricole. Următoarele două tipuri sunt considerate accidentale, asociate
vectorilor de transport, ca și contaminanți sub formă de semințe sau alte mărfuri.
O serie de exemple abordate în literatura de specialitate (Hulme et all., 2008) pot fi
amintite: acțiunea de spălare în timpul unor inundații sau viituri a plantelor alogene
invazive sau a semințelor și fructelor acestora, prin transportarea lor dintr-un iaz într-un râu
aflat proximitate; tăierea plantelor ruderale de către proprietari din anumite corpuri
acvatice/ habitate cum ar fi un iaz, ajungând în final într-un râu din proximitate (scăpare/
eliberare din culture/ habitate); transportarea semințelor sau fructelor anumitor plante
ruderale cu ajutorul cerealelor și introducerea lor în mediu prin cultura terenurilor agricole
(contaminant al unor mărfuri, introduce neintenționat); introducerea pe teritoriul unei țări
cu ajutorul transportului de pământ, balast, plantele invazive fiind transportate sub formă
de semințe sau fructe etc.
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Flora nativă este afectată mai mult de speciile invazive introduse intenționat ca
mărfuri, a căror dispersie poate fi facilitată de prezența coridoarelor rutiere sau feroviare
(Wołkowycki și Banaszuk, 2016). În ceea ce privește principalele rute de transport a
speciilor alogene invazive au fost enumerate drumurile și căile ferate, iar dintre cele
naturale au fost amintite cursurile de apă. Asociate acestora mai pot fi enumerate o serie de
alte căi de introducere cum ar fi: punctele de trecere a frontierei (feroviare, rutiere,
aeroporturi, porturi, zone libere), porturi, gări feroviare etc..
Așa cum s-a amintit anterior, un rol important în răspândirea plantelor alogene
invazive îl dețin rutele comerciale, individualizate în lungul căilor de transport (rutiere,
feroviare etc.) (Wołkowycki și Banaszuk, 2016). Atât rețeaua rutieră, cât și cea feroviară
pot acționa ca și coridoare de răspândire, semințele sau fructele acestor plante invazive
putând fi răspândite cu ușurință. Astfel, căile de comunicație amintite se constituie în
habitate inițiale pentru speciile de plante alogene invazive răspândite prin intermediul
diferitelor tipuri de transport (Rutkovskaa et al., 2013), în mod direct sau indirect
(Wołkowycki și Banaszuk, 2016).
Dezvoltarea infrastructurii de transport (rutieră, feroviară, portuară) crează habitate
distincte, izolate, cu proprietăți ale potențialului ecologic diferite comparativ cu cele situate
în proximitate, ceea ce favorizează instalarea speciilor alogene invaziv mult mai ușor.
Astfel, căile ferate și șoselele reprezintă sursa primară a expansiunii în teritoriu a speciilor
invazive alogene (Wołkowycki și Banaszuk, 2016). Foarte multe specii invazive lemnoase
(arbori și arbuști exotici de exemplu) sunt localizate pe marginea drumurilor, acestea
constituindu-se în vectori indrecți pentru reintroducerea speciilor de plante

alogene

(coridoare de dispersie) (Wołkowycki și Banaszuk, 2016).
Analizând toate aceste aspecte, a fost realizată de către echipa de experți o analiză a
punctelor de intrare în țară, considerate principalele puncte de introducere a speciilor
alogene invazive. Se va pune accent pe localizarea punctelor de trecere a frontierei
(feroviare, rutiere, aeroportuare, porturi, zone libere), dar și a porturilor aparținând
domeniului public al statului, funcție de tipul acestora (maritime, fluvio- maritime,
aferente canalelor navigabile, fluviale).
Conform datelor furnizate de către Poliția de Frontieră Română, structură
aparținând de Ministerul Afacerilor Interne, în România există următoarele puncte de
trecere a frontierei (Poliția de Frontieră Română, 2020):
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A. Puncte de trecere a frontierei aeroportuare
În România sunt funcționale 16 aeroporturi definite ca puncte de trecere a frontierei
(Tabelul 1, Fig. 22): PTF Aeroport Satu Mare, PTF Aeroport Baia Mare, PTF Aeroport
Oradea, PTF Aeroport Transilvania Targu Mures, PTF Aeroport Bacau, PTF Aeroport Iasi,
PTF Aeroport Stefan cel Mare Suceava, PTF Aeroport Arad, PTF Aeroport Traian Vuia
Timisoara, PTF Aeroport Sibiu, PTF Aeroport Craiova, PTF Aeroport Henri Coanda
Otopeni, PTF Aeroport Aurel Vlaicu Baneasa, PTF Aeroport Delta Dunarii Tulcea, PTF
Aeroport Mihail Kogalniceanu Constanta, PTF Aeroport Cluj Napoca.
Tabelul 1. Lista aeroporturilor stabilite ca puncte de trecere a frontierei
Nr. crt. Tip PTF*

Denumire

Județul

1

a

PTF Aeroport Satu Mare

SM

2

a

PTF Aeroport Baia Mare

MM

3

a

PTF Aeroport Oradea

BH

4

a

PTF Aeroport Transilvania Targu Mures

MS

5

a

PTF Aeroport Bacau

BC

6

a

PTF Aeroport Iasi

IS

7

a

PTF Aeroport Stefan cel Mare Suceava

SV

8

a

PTF Aeroport Arad

AR

9

a

PTF Aeroport Traian Vuia Timisoara

TM

10

a

PTF Aeroport Sibiu

SB

11

a

PTF Aeroport Craiova

DJ

12

a

PTF Aeroport Henri Coanda Otopeni

IF

13

a

PTF Aeroport Aurel Vlaicu Baneasa

B

14

a

PTF Aeroport Delta Dunarii Tulcea

TL

15

a

PTF Aeroport Mihail Kogalniceanu Constanta

CT

16

a

PTF Aeroport Cluj Napoca

CJ

Sursa: Poliția de Frontieră Română, 2020

* a- aeroport
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Fig. 22 Distribuția spațială a punctelor de trecere a frontierei - Aeroporturi

B. Puncte rutiere de trecere a frontierei
În România, conform datelor oficiale, există 33 puncte de trecere a frontierei rutiere
(Fig. 23, Tabelul 2), două dintre acestea, Bechet și Călărași, fiind deservite de trecerea cu
bacul.
Tabelul 2. Lista punctelor rutiere de trecere a frontierei
Nr. crt. Tip PTF*

Denumire

Judetul

1

r

PTF Radauti Prut

BT

2

r

PTF Stanca

BT

3

r

PTF Sculeni

IS

4

r

PTF Albita

VS

5

r

PTF Oancea

GL

6

r

PTF Vama Veche

CT

7

r

PTF Lipnita

CT

8

r

PTF Ostrov

CT

9

r

PTF Calafat

DJ

10

r

PTF Portile de Fier II

MH

29

11

r

PTF Portile de Fier I

MH

12

r

PTF Naidas

CS

13

r

PTF Moravita

TM

14

r

PTF Jimbolia

TM

15

r

PTF Cenad

TM

16

r

PTF Nadlac

AR

17

r

PTF Nadlac II

AR

18

r

PTF Turnu

AR

19

r

PTF Varsand

AR

20

r

PTF Bors

BH

21

r

PTF Sacuieni

BH

22

r

PTF Urziceni

SM

23

r

PTF Petea

SM

24

r

PTF Sighetu Marmatiei

MM

25

r

PTF Siret

SV

26

r (bac)

PTF Calarasi

CL

27

r (bac)

PTF Bechet

DJ

28

r

PTF Galati

GL

29

r

PTF Negru Voda

CT

30

r

PTF Giurgiu

GR

31

r

PTF Salonta

BH

32

r

PTF Valea lui Mihai

BH

33

r

PTF Halmeu

SM

Sursa: Poliția de Frontieră Română, 2020

* r- rutier
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Fig. 23 Distribuția spațială a punctelor rutiere de trecere a frontierei

C. Puncte de trecere a frontierei feroviare
În țara noastră există 17 puncte de trecere a frontierei feroviare (Tabelul 3, Fig. 24):
Tabelul 3. Lista punctelor feroviare de trecere a frontierei
Nr. crt. Tip PTF*

Denumire

Judetul

1

f

PTF Iasi- Ungheni

IS

2

f

PTF Falciu

VS

3

f

PTF Stamora

TM

4

f

PTF Jimbolia

TM

5

f

PTF Vladimirescu

AR

6

f

PTF Curtici

AR

7

f

PTF Episcopia Bihor

BH

8

f

PTF Carei

SM

9

f

PTF Campulung la Tisa

MM

10

f

PTF Valea Viseului

MM

11

f

PTF Vicsani

SV

12

f

PTF Galati

GL

31

13

f

PTF Negru Voda

CT

14

f

PTF Giurgiu

GR

15

f

PTF Salonta

BH

16

f

PTF Valea lui Mihai

BH

17

f

PTF Halmeu

SM

Sursa: Poliția de Frontieră Română, 2020

* f- feroviar

Fig. 24 Distribuția spațială a punctelor feroviare de trecere a frontierei

D. Puncte de trecere a frontierei portuare
În România, conform informațiilor disponibile, sunt 18 puncte de trecere a
frontierei de tip porturi (Tabelul 4, Fig. 25):
Tabelul 4. Lista punctelor de trecere a frontierei portuare
Nr. crt. Tip PTF*

Denumire

Judetul

1

p

PTF Braila Port

BR

2

p

PTF Tulcea

TL

3

p

PTF Cernavoda

CT

4

p

PTF Midia

CT

32

5

p

PTF Constanta

CT

6

p

PTF Mangalia

CT

7

p

PTF Oltenita

CL

8

p

PTF Zimnicea

TR

9

p

PTF Turnu Magurele

TR

10

p

PTF Corabia

OT

11

p

PTF Calafat

DJ

12

p

PTF Drobeta Turnu Severin

MH

13

p

PTF Orsova

MH

14

p

PTF Moldova Veche

CS

15

p,zl

PTF Sulina

TL

16

p,zl

PTF Constanta Sud- Agigea

CT

17

p

PTF Calarasi

CL

18

p

PTF Bechet

DJ

* p- port; zl- zonă liberă

Sursa: Poliția de Frontieră Română, 2020

Fig. 25 Distribuția spațială a punctelor de trecere a frontierei portuare
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E. Puncte de trecere a frontierei zonă liberă
În România sunt 6 zone libere: Sulina, Constanța Sud- Agigea, Galați, Brăila,
Giurgiu, Curtici, acoperind regiunile din vestul, sudul și sud- estul României.
Pe lângă aceste puncte de trecere a frontierei, s-a realizat și o analiză a distribuției
porturilor din țara noastră a căror infrastructură de transport naval aparţine
domeniului public al statului, indiferent că sunt sau nu puncte de trecere a frontierei.
Conform Ordinului nr. 1.254/ 2019 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi
locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de
transport naval aparţine domeniului public al statului, au fost identificate 43 de unități
portuare enumerate în Anexa 1 a respectivului Ordin (Tabelul 5).
Aceste unități portuare au fost concesionate pe bază de contract, în vederea
administrării, fiind clasificate după cum urmează:
I. Porturi a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al
statului şi este concesionată Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“S.A. Constanţa de către Ministerul Transporturilor (Tabelul 5, nr. crt. 1-5);
II. Porturi a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al
statului şi este concesionată Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile“S.A. de către Ministerul Transporturilor (Tabelul 5, nr. crt. 7-10);
III. Porturi şi locurile de operare a căror infrastructură de transport naval aparţine
domeniului public al statului şi este concesionată Companiei Naţionale „Administraţia
Porturilor Dunării Maritime“- S.A. Galaţi de către Ministerul Transporturilor (Tabelul 5,
nr. crt. 11-23);
IV. Porturi şi locurile de operare a căror infrastructură de transport naval aparţine
domeniului public al statului şi este concesionată Companiei Naţionale „Administraţia
Porturilor Dunării Fluviale“- S.A. Giurgiu de către Ministerul Transporturilor (Tabelul 5,
nr. crt. 24-44).
Acestor porturi li s-au adăugat alte trei unități portuare, respectiv Sulina (zona
liberă), Zimnicea și Turnu Măgurele (porturi în administrarea autorităților locale), cu
importanță majoră în transportul de mărfuri la nive național.
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Tabelul 5. Lista porturilor a căror infrastructură de transport naval aparţine

domeniului public al statului
Nr. crt.

Denumire

Tip

Județul

1

Constanta- Tomis

Port maritim

CT

2

Constanta Nord

Port maritim

CT

3

Constanta Sud- Agigea

Port maritim

CT

4

Mangalia

Port maritim

CT

5

Midia

Port maritim

CT

6

Sulina

Zona libera

TL

7

Murfatlar (Basarabi)

Port situat pe canal navigabil

CT

8

Medgidia

Port situat pe canal navigabil

CT

9

Ovidiu

Port situat pe canal navigabil

CT

10

Luminita

Port situat pe canal navigabil

CT

11

Mahmudia

Port situat la Dunărea maritimă

TL

12

Tulcea- Port Marina

Port situat la Dunărea maritimă

TL

13

Tulcea- Port comercial

Port situat la Dunărea maritimă

TL

14

Tulcea- Port industrial

Port situat la Dunărea maritimă

TL

15

Chilia Veche

Port situat la Dunărea maritimă

TL

16

Isaccea

Port situat la Dunărea maritimă

TL

17

Galati- Bazinul Nou

Port situat la Dunărea maritimă

GL

18

Galati- Docuri

Port situat la Dunărea maritimă

GL

19

Braila

Port situat la Dunărea maritimă

BR

20

Smardan

Port situat la Dunărea maritimă

BR

21

Macin

Port situat la Dunărea maritimă

TL

22

Harsova

Port situat la Dunărea maritimă

CT

23

Turcoaia

Port situat la Dunărea maritimă

TL

24

Bazias

Port situat la Dunărea fluvială

CS

25

Moldova Veche

Port situat la Dunărea fluvială

CS

26

Drencova

Port situat la Dunărea fluvială

CS

27

Svinita

Port situat la Dunărea fluvială

MH

28

Tisovita

Port situat la Dunărea fluvială

MH

29

Dubova

Port situat la Dunărea fluvială

MH

30

Orsova

Port situat la Dunărea fluvială

MH

31

Drobeta- Turnu Severin

Port situat la Dunărea fluvială

MH
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32

Gruia

Port situat la Dunărea fluvială

MH

33

Cetate

Port situat la Dunărea fluvială

DJ

34

Calafat

Port situat la Dunărea fluvială

DJ

35

Rast- punct de lucru

Port situat la Dunărea fluvială

DJ

36

Bechet

Port situat la Dunărea fluvială

DJ

37

Corabia

Port situat la Dunărea fluvială

OT

38

Giurgiu

Port situat la Dunărea fluvială

GR

39

Oltenita

Port situat la Dunărea fluvială

CL

40

Calarasi

Port situat la Dunărea fluvială

CL

41

Calarasi- Chiciu- Punct de lucru

Port situat la Dunărea fluvială

CL

42

Calarasi- Ostrov- Punct de lucru

Port situat la Dunărea fluvială

CL
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Cernavoda

Port situat la Dunărea fluvială

CT

44

Fetesti

Port situat la Dunărea fluvială

IL

45

Zimnicea

Port în administrarea autorităților locale

TR

46

Turnu Magurele

Port în administrarea autorităților locale

TR

Distribuția spațială a diferitelor categorii de porturi, așa cum sunt specificate în
Ordinului nr. 1.254/ 2019, este evidențiată în Fig. 26 și Fig. 27, a,b,c.

Fig. 26 Distribuția spațială a porturilor fluviale, maritime, fluvio- maritime și în lungul canalelor
navigabile
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a
b

c
Fig. 27 Distribuția porturilor din România, funcție de anumite sectoare (detaliere)
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4. ANALIZA STATISTICĂ ȘI EXPERT-OPINION A CONCORDANȚEI DINTRE
CĂILE DE INTRODUCERE SPECIFICATE ÎN LITERATURĂ ȘI DISTRIBUȚIA
CUNOSCUTĂ A SPECIILOR DE PLANTE ALOGENE
În cadrul acestui raport au fost testate două ipoteze: 1) Înregistrările din baza de
date inițială, fundamentată utilizând semnalările din literatura științifică de specialitate
confirmă efectul botanistului (Moerman și Estabrook, 2006) și 2) Înregistrările din baza de
date inițială sunt cu precădere semnalări din proximitatea căilor de transport. Din punct de
vedere teoretic, prima ipoteză a plecat de la faptul că literatura internațională de
specialitate semnalează faptul că analizele de tip prezență/absență, care mai departe conduc
la rezultate privind bogăția specifică, bazate pe semnalările din literatură sunt expuse
riscului de apariție a efectului botanistului (Moerman și Estabrook, 2006). Astfel,
spațializarea înregistrărilor de acest tip relevă faptul că cele mai multe semnalări sunt în
proximitatea marilor centre universitare, locul în care experții botaniști își desfășoară
activitatea. În același timp, a doua ipoteză a plecat de la ideile științifice expuse în lucrări
de specialitate conform cărora infrastructura rutieră reprezintă un vector de răspândire al
anumitor specii de plante, incluzând aici și speciile alogene (Banks et al. 2015). De
asemenea, multe semnalări de specii sunt realizate în imediata proximitate a căilor de
transport deoarece aceste areale sunt mai accesibile decât altele, experții având acces mai
facil în aceste spații.
4.1. Metodologia folosită pentru evaluarea concordanței dintre căile de introducere și
distribuția speciilor
Pentru a testa ipoteza privind ocurența efectului botanistului privind distribuția
spațială a punctelor de prezență a speciilor monitorizate a fost utilizat gridul UTM (5 x 5) descris la Capitolul 1 și vectori tip punct reprezentând centrele universitare din România
în care există facultăți sau departamente cu preocupări în domeniul biologiei. Ulterior,
pentru fiecare punct reprezentând centrele universitare menționate s-a realizat o analiză de
tip buffer (în programul ArcGIS Pro., dezvoltat de ESRI) prin care au fost stabilite areale
de proximitate în jurul centrelor universitare cu o rază de 10 km, 50 km și 100 km. Odată
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stabilite aceste areale de proximitate s-au extras numărul de celule reprezentând prezența
speciilor alogene invazive care se regăsesc în interiorul celor trei zone de proximitate.
Un principiu similar de lucru a fost adoptat și pentru testarea ipotezei 2 doar că în
acest caz, din totalul rețelei de transport rutier și feroviar au fost extrase doar autostrăzile,
drumurile europene, naționale și centurile ocolitoare ale orașelor, respectiv magistralele
feroviare în format digital – vector. Aceste date au fost accesate din baza de date publică
Open Street Map (OSM). În acest caz au fost extrase celulele cu prezențe înregistrate care
sunt tranzitate de unul dintre tipurile de infrastructură de transport menționate anterior. Dat
fiind faptul că amprenta la sol a unei celule este de 25 km2 nu a s-a mai realizat o analiză
de tip buffer.
4.2. Rezultate obținute
Rezultatele analizelor confirmă ipoteza 1 în cazul bazei de date utilizate pentru
prezentul raport, putând fi invocat astfel efectul botanistului. Analizele expun faptul că
5.16% dintre înregistrări sunt la maximum 10 km de un centru universitar cu specializări în
discipline biologice. Procentul înregistrărilor crește odată cu distanța față de centrele
universitare amintite anterior, astfel 43,95% se găsesc la o distanță maxima de 50 km și
86,23% la o distanță maxima de 100 km (Fig. 28).

Fig. 28 Dispunerea spațială a înregistrărilor privind prezența speciilor alogene invazive preluate din
literatură în raport cu centrele universitare în care există specializări din domeniul biologiei
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În cazul analizei privind relația dintre distribuția spațială a speciilor alogene de
plante, s-a observat că 50,52% din totalul prezențelor speciilor analizate au fost semnalate
în proximitatea infrastructurii rutiere primare (autostrăzi, drumuri naționale, centuri
ocolitoare) și feroviare (Fig. 29). Cu toate acestea, analize suplimentare trebuie realizate
pentru a determina cu exactitate dacă infrastructura rutieră are un rol semnificativ în
dispersia speciilor alogene. Având în vedere faptul că baza de date utilizată s-a bazat
exclusiv înregistrări din surse bibliografice, este foarte posibil ca cercetătorii care au
semnalat prezența speciilor în diferite areale din țară să fi observat aceste specii în timpul
unor deplasări pe care le realizau fie pe cale rutieră, fie pe cale feroviară. În acest sens, este
explicabil de ce peste jumătate dintre înregistrări sunt în lungul drumurilor.
Rezultatele expuse în prezentul raport sunt obţinute în urma procesării unei baze de
date cu semnalări ale speciilor alogene invazive în literatura de specialitate de-a lungul a
peste 100 de ani. Aceste rezultate au condus la crearea unei baze de date cu înregistrări de
tip prezența/absența și bogăția specifică, spațializate utilizând gridul EEA UTM 5x5.
Materialele grafice obținute sunt relevante pentru speciile declarate prioritare de către UE
și a căror prezență a fost semnalată și în România (Ailanthus altissima, Asclepias syriaca,
Elodea nuttallii, Humulus japonicus, Impatiens glandulifera).
Astfel, pentru Ailanthus altissima sunt înregistrate numeroase prezenţe în Dobrogea
şi Moldova, precum şi în Banat, acolo unde, de fapt, au fost implementate proiecte de
cercetare sau alte tipuri de proiecte care au avut drept rezultat şi publicarea de lucrări
ştiinţifice cuprinzȃnd şi date de distribuţie ale falsului oţetar. Ailanthus altissima ar putea
avea însă o distribuţie mult mai extinsă, avȃnd în vedere cerinţele sale ecologice. În
judeţele din sudul şi sud-estul ţării specia este cu siguranţă prezentă, dar neraportată în
lipsa unor cercetări care să fi vizat aceste zone.
Asclepias syriaca se află într-o situaţie similară cu cea descrisă pentru Ailanthus
altissima. Specia a fost frecvent observată în sudul şi sud-vestul ţării, dar datele de
distribuţie sunt încă nepublicate în literatura de specialitate (Anastasiu, com. pers.).
Elodea nuttallii s-a bucurat de o inventariere mult mai bună care s-a realizat în
cadrul unui proiect de inventariere a macrofitelor acvatice din lungul Dunării, prroiect ale
cărui rezultate au fost publicate în cȃteva lucrări ştiinţifice (Liţescu et al. 2003, Liţescu et
al. 2004, Oprea et al. 2004, Oprea et al. 2005, Sȃrbu A. 2006 etc.). Lipsesc date publicate
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privind distribuţia în judeţul Olt, deşi date preliminare obţinute în 2019 în cadrul
proiectului POIM indică prezenţa speciei şi în acest judeţ (Anastasiu, com. pers.).
Impatiens gladulifera, specie răspȃndită de obicei în lungul apelor curgătoare din
zona de munte, nu a fost raportată din judeţe precum Dȃmboviţa, Argeş, Gorj, Hunedoara,
Alba, deşi apreciem, în baza unor inventarieri preliminare realizate în 2019, că planta este
mult mai răspȃndită. In Defileul Jiului, de exemplu, este prezentă cu subpopulaţii chiar
abundente în mai multe locuri (Anastasiu, com. pers.).
Humulus lupulus are, de asemenea, un număr redus de raportări – doar şapte la
nivel naţional. Cercetări preliminare, efectuate în 2019 în judeţul Timiş, demonstrează că
specia este mult mai frecventă şi în plină expansiune (Nicolin, com. pers.).
Punctele de trecere a frontierei sunt considerate hub-uri de introducere a speciilor
alogene invazive pe teritoriul României. Această situație este normală în contextul în care
prin punctele de trecere a frontierei sunt introduse mărfuri și bunuri de origine biologică.
Reprezentarea spațială a bogăției specifice pentru speciile analizate indică o bogăție mai
mare, deci un număr de înregistrări mai ridicat în proximitatea frontierelor estice, vestice și
nordice, precum și în zona Parcului Natural Porțile de Fier, Portul Constanța sau Delta
Dunării. Și în acest caz sunt necesare o serie de analize suplimentare și înregistrări actuale
pentru a confirma ipoteza conform căreia punctele de trecere a frontierei sunt expuse
infestării cu specii alogene invazive.
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Sicyos angulatus
Parthenocissus inserta
Impatiens parviflora
Cenchrus longispinus
Cuscuta campestris
Solidago canadensis
Rudbeckia laciniata
Impatiens glandulifera
Elodea nuttallii
Morus alba
Fraxinus pennsylvanica
Ambrosia artemisiifolia
Reynoutria japonica
Echinocystis lobata
Ailanthus altissima
Sorghum halepense
Helianthus tuberosus
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Iva xanthifolia
Xanthium orientale
Erigeron annuus
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Lycium barbarum
Conyza canadensis
Robinia pseudacacia
Amorpha fruticosa
Acer negundo
Azolla filiculoides
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Fig. 29 Procentajul semnalărilor de prezență în proximitatea infrastructurii rutiere pentru speciile
analizate

Tot în urma reprezentării spațiale a rezultatelor obținute în urma procesării bazei de
date primare se observă faptul că orașele mari ale țării sunt puncte în care bogăția specifică
este mai mare. Acestă situație poate fi explicată atât prin prisma faptului că administrațiile
locale, prin departamentele care au în gestiunea spațiile verzi introduc specii exotice sau
ornamentale deliberat, dar și prin faptul că în mediile urbane mari și mijlocii populația are
acces și utilizează o gamă larga de specii de plante alogene care în unele cazuri pot scăpa
de sub control și se pot adapta și înmulți fără asistență antropică.
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5. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA PUNCTELOR FIERBINȚI CU
AJUTORUL UNELTELOR GEOSTATISTICE IMPLEMENTATE ÎN ARCGIS
(Getis Ord Gi*)
5.1. Metodologia utilizată în identificarea și evaluarea punctelor fierbinți
Identificarea și evaluarea punctelor fierbinți a distribuției speciilor de plante
alogene s-a realizat prin intermediul uneltelor geostatistice. Toate analizele spațiale au fost
efectuate utilizând ARCMAP 10.3 (ESRI, CA).
După agregarea înregistrărilor la gridul UTM 5 × 5 km, pentru a delimita zonele
unde efortul de inventariere este semnificativ mai mare (ex. zone supra-inventariate) sau
mai mic (ex. zone sub-inventariate) a fost utilizat indicele statistic de evaluare a tiparelor
spațiale Getis Ord Gi* (Ord and Getis 1995).
Pragul de distanță pentru modelele de agregare a fost stabilit la 7100 m pentru a
include cele opt celule grid vecine pentru fiecare celulă UTM de interes. Testul Getis Ord
Gi* returnează un scor Z pentru fiecare celulă, care, în funcție de nivelul de agregare,
descrie grupuri spațiale cu efort de inventariere ridicat sau redus. Au fost identificate
grupuri de celule UTM de 5 × 5 km, unde efortul de eșantionare a fost semnificativ mai
mare (Hotspot – Puncte fierbinți) sau mai mic (Coldspot – Puncte reci).
5.2. Rezultate obținute
Analiza punctelor fierbinți a distribuției speciilor de plante alogene, a scos în
evidență un tipar puternic grupat al numărului de semnalări per celulă UTM. Conform
rezultatelor analizei se pot observa zone cu puncte fierbinți (hotspot) cu semnifivativ mai
multe specii de plante alogene și zone cu puncte reci (coldspot) cu semnificativ mai puține
specii de plante alogene sau deloc (Fig. 30).
Zonele cu puncte fierbinți semnificative, au fost identificate în partea de est a țării
în județele Iași, Vaslui, Galați, în partea de sud-est a țării în județele Tulcea (Rezervația
Biosferei Delta Dunării) și Constanța (zona litorală a Mării Negre), în centrul țării în
județul Sibiu, în partea de nord-vest a țării în județul Sălaj (Fig. 31).
Alte zone cu puncte fierbinți, dar nu la fel de extinse au fost identificate în: sudul
țării, județul Ilfov cu Municipiul București, nord-vestul țării cu județele Bihor, Satu-Mare
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și Maramureș, în vestul țării cu județele Arad și Timișoara, alte județe, precum Brașov cu
zona municipiului Brașov, județul Cluj cu zona municipiului Cluj-Napoca, județul Neamț
cu zona municipiului Piatra-Neamț (Fig. 32).
Totodată, unele zone cu puncte fierbinți au fost identificate în sud-vestul țării, de-a
lungul fluviului Dunărea, cuprinzând județele Caraș-Severin și Mehedinți (Fig 33).

Fig. 30 Punctele fierbinți de distribuție a celor 33 de specii de plante alogene invazive de interes pentru
Uniunea Europeană, considerate specii de îngrijorare la nivel comunitar

Corelând punctele fierbinți de distribuție a speciilor de plante alogene cu punctele
de trecere a frontierei (porturi, aeropoturi, feroviar, rutier), ne putem da seama de căile
principale de introducere a speciilor de plante alogene din România (Fig. 31).
Punctele fierbinți de introducere a speciilor de plante alogene au fost identificate în:
partea de nord-vest a țării la nivelul frontierei rutieră și feroviară a județelor Bihor și SatuMare cu Ungaria; partea de nord a frontierei rutieră și feroviară a județului Maramureș cu
Ucraina; partea de sud-vest a țării la nivelul frontierei rutieră cu Serbia și a porturilor
fluviale din județele Caraș-Severin și Mehedinți; în partea sud-estică a țării la nivelul
poturilor maritime din zona litorală a Mării Negre și a celor fluviale și fluvio-maritime din
44

Rezervația Biosferei Delta Dunării; în zona estică la nivelul frontierei rutieră și feroviară a
județelor Iași, Vaslui și Galați și a porturilor fluviale a județelor Galați și Brăila (Fig. 31).

Fig. 31 Punctele fierbinți de distribuție a speciilor de plante alogene și punctele de trecere a frontierei
(porturi, aeropoturi, feroviar, rutier)

Totodată a fost calculată și bogăția specifică a speciilor de plante alogene, aceasta
luând valori de la 1 la 24 specii per celulă 5 × 5 km. Pe harta bogăției specifică a speciilor
de plante alogene se remarcă o supra-inventariere a anumitor zone din județele Iași, Vaslui,
Galați, Sibiu, Sălaj, Tulcea (Rezervația Biosferei Delta Dunării), Constanța (zona litorală a
Mării Negre), Maramureș, Suceava, Timișoara, Arad, Caraș-Severin, Ilfov unde numărul
de specii de plante alogene a luat valori de la 11 la 20 specii per celulă (Fig. 32).
Au fost identificate anumite municipii unde numărul de specii de plante alogene a
luat valori de la 21 la 24 specii per celulă. Aceasta sunt: Cluj-Napoca, Sibiu, București,
Constanța (Fig. 32).
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Fig. 32 Bogăția specifică de specii de plante alogene la o rezoluție a celulei de grid
de 5 × 5 km
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6. STABILIREA CĂILOR DE INTRODUCERE ŞI A PUNCTELOR
FIERBINȚI CE NECESITĂ STUDIU DETALIAT PRIN AGREGAREA ȘI
INTERPRETAREA INFORMAȚIILOR OBȚINUTE. IDENTIFICAREA CELOR
MAI PROBABILE CĂI DE INTRODUCERE PRIORITARE
Căile de introducere şi punctele fierbinți ce necesită studiu detaliat au fost stabilite
de către experți prin agregarea și interpretarea informațiilor obținute în etapele anterioare
din cadrul acestei subactivități.
Analizând hărțile de distribuție și datele din literatura de specialitate, coroborat cu
opinia experților implicați în proiect, au fost identificate cele mai probabile căi de
introducere prioritare a speciilor alogene analizate.
Astfel, acestea sunt reprezentate de: 1) introduceri neintenţionate, neasociate cu
transportul de mărfuri, prin diferiţi vestori antropici şi naturali; 2) scăpări din cultură şi aici
este cazul multor specii cultivate în scop ornamental sau forestier care au evadat în habitate
naturale şi seminaturale; 3) introducere deliberată sau conştientă în ecosisteme, prin
plantare (este cazul unor specii forestiere, în mod special); 4) contaminanţi ai unor mărfuri.
În ceea ce priveşte hotspoturile, acestea sunt reprezentate de, conform hărţilor
obţinute în baza datelor din literatură, de zone cu latitudini mici (depresiuni, podişuri,
cȃmpii), caracterizate de temperaturi medii anuale de peste 8⁰C, cu un nivel al
precipitaţiilor redus. Sunt vulnerabile în faţa invaziilor vegetale regiunile biogeografice
Pontică (Black Sea terrestrial), Continentală, Panonică şi Stepică. De asemenea, sunt
hotspoturi pentru plante alogene punctele mari de trecere a frontierei.
În activitatea ulterioară de prioritizare din cadrul proiectului, vor fi selectate căile
de introducere prioritare, a căror identificare reprezintă o obligaţie a României prin
Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii
speciilor alogene invazive.
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CONCLUZII

Crearea bazei de date privind distribuția cunoscută a speciilor de plante alogene
invazive din România prin prelucrarea și analiza datelor existente în literatura de
specialitate a constituit prima etapă în identificarea cartografică a căilor de introducere a
speciilor de plante alogene în România şi a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat.
Numărul redus de înregistrări la nivelul anumitor județe pentru o serie de specii de
plante alogene invazive este justificat de insuficiența datelor și a lucrărilor de specialitate
elaborate pentru acele regiuni.
Astfel, se justifică necesitatea implementării activităților din proiect, în primul rând
Activitatea 1.1 Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea
listei naționale a speciilor alogene invazive de plante, în scopul completării listei privind
distribuția speciilor analizate.
Analiza concordanței dintre căile de introducere identificate, distribuția cunoscută a
speciilor de plante alogene, bazată pe semnalările din literatură, evidențiază riscul de
apariție a efectului botanistului. Astfel, spațializarea înregistrărilor din literatură
evidențiază faptul că cele mai multe semnalări sunt în proximitatea marilor centre
universitare, locul în care experții botaniști își desfășoară activitatea.
Astfel, cele mai multe date de distribuţie sunt pentru centrul ţării (Sibiu, Braşov,
Mureş), publicate încă de la începutul secolului al XIX-lea (Baumgarten 1816). În estul
ţării datele de distribuţie pentru specii alogene de plante sunt furnizate în principal de către
USMAV Ion Ionescu de la Brad şi Universitatea A.I. Cuza din Iaşi, în Bucureşti, Dobrogea
şi Delta Dnării de către Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Ovidius, iar în vest de
către Universitatea de Vest din Timişoara şi USAMV Timişoara, în urma derulării urnor
proiecte de cercetare privind plantele / speciile alogene. Zona Sălajului prezintă date de
distribuţie mai numeroase nu pentru că aici s-ar afla vreo universitate cu departamente de
botanică şi nici pentru că speciile alogene ar fi mai numeroase decȃt în alte judeţe, ci
pentru că aici, prin intermediul unui specialist al Grădinii Botanice din Jibou şi cu
participarea unui alt botanist experimentat a fost publicată o monografie a florei şi
vegetaţiei judeţului Sălaj, ce conţine numeroase date de distribuţie pentru flora judetului.
De aceea, în cadrul proiectului activitatea de inventariere trebuie orientată spre
acele judeţe / regiuni pentru care datele din literatura de specialitate sunt foarte reduse sau
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absente. Este, de asemenea, necesar a fi încurajată publicarea acestor date de distribuţie
pentru a fi luate în considerare de către comunitatea ştiinţifică şi de către autorităţi de
mediu.
În urma studiilor efectuate, s-a constatat că principalul vector de răspândire a
anumitor specii de plante, inclusiv speciile alogene invazive, este infrastructura rutieră,
Aproximativ jumătate din totalul prezențelor speciilor analizate au fost semnalate în
proximitatea infrastructurii rutiere primare din România.
Un alt vector de răspândire este reprezentat de către punctele de trecere a frontierei.
Reprezentarea spațială a bogăției pentru speciile analizate indică un număr de înregistrări
mai ridicat în proximitatea frontierelor estice, vestice și nordice, precum și în unele areale
din sud și est.
Pentru a fi confirmată ipoteza conform căreia punctele de trecere a frontierei și
infrastructura de transport reprezintă principalele căi de introducere, sunt necesare o serie
de analize suplimentare și înregistrări actuale privind prezența speciilor de plante alogene
invazive.
Identificarea punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat, precum și a căilor de
introducere a fost realizată prin intermediul uneltelor geostatistice. Ulterior, în activitatea
de prioritizare, vor fi selectate „căile de introducere prioritare”, a căror identificare
reprezintă o obligaţie a României prin Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și
gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.
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