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 Răspândirea speciilor străine 
Plante cultivate introduse 

 
Care sunt speciile de plante cultivate pe care le putem întâlni în bazinul 
Carpatic? 
Majoritatea speciilor de plante care se cultivă astăzi, sunt plante introduse 
acum o mie de ani, o dată cu întemeierea statului. Bucătăria strămoșilor noștri 
imediat după ocuparea bazinului carpatic era caracterizată prin alimente de 
bază, care avea cu totul altă compoziție. În ciuda modului de viață nomadă, 
cultivam o cantitate semnificativă de plante, care se baza pe unele specii care 
sunt cultivate și în zilele noastre, însă majoritatea acestor specii au fost uitate 
treptat. Dintre cereale grâul bineînțeles era folosită deja și la vremea 
respectivă, însă într-o măsură mai puțin dominantă față de celelalte. Un rol 
mult mai mare avea secara, ovăzul și orzul, respectiv meiul și hrișca. Cruciferele 
folosite pentru supe și sosuri au fost introduse doar mai târziu, cu ocazia 
contactului cu cultura germanilor, însă speciile de morcovi, topinamburul erau 
legume de rădăcină cunoscute. Dintre alimentele de bază cele mai 
caracteristice au fost speciile de ceapă și usturoi, acestea fiind consumate în 
cantități mari și în forme diferite. 
 
Care era efectul comerțului asupra răspândirii plantelor cultivate? 
Deoarece clima Bazinului Carpatic asigură condiții ideale pentru cultivarea 
multor dintre speciile de cereale, legume și fructe, iar limita de cultivabilitate 
ale mai multora dintre acestea se află exact pe teritoriul nostru, comercianții 
aflați în tranzit sau cei care au sosit de pe meleaguri mai îndepărtate, au 
introdus multe soiuri printre sortimentele lor de marfă. Prin întâlnirea culturii 
orientale cu cel al occidentului, la popoarele în cauză s-a format o practică 
agricolă mai variată, pe teritoriile utilizate cultivării plantelor. 
 
Le putem întâlni pe acestea și în afara ogoarelor? 
Bineînțeles, faptul că Europa se află printre primii în privința procentului de 
teren agricol utilizat, nu va rămâne fără consecințe, referitor la ecosistemele 
naturale ale acestuia. Acest aspect devine cel mai vizibil prin apariția plantelor 
care apar în urma germinației sămânțelor pierdute cu ocazia transportului 
acestora. 
 
Începând de unde se calculează bucătăria tradițională maghiară? 
Foarte multe dintre mâncărurile noastre sunt fundamentate de produsele lumii 
noi: cartoful, ardeiul boia, porumbul, roșiile, care însă au devenit utilizate în 
mod frecvent doar începând din sec. XVIII. 
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Musafiri nechemați 

 
De ce se consideră o plantă buruiană? 
Defapt majoritatea speciilor de plante intitulate buruieni sunt compatibile în 
mod absolut normal și într-o perfectă măsură cu un ecosistem adecvat lor. 
Aceste plante vor deveni buruieni din moment ce apar printre plantele 
cultivate și vor absoarbe apa și substanțele nutritive din fața plantelor 
importante pentru om. Speciile care prezintă o adaptabilitate deosebit de 
bună, sunt acelea care creează cele mai mari probleme. Toate acestea 
bineînțeles nu sunt valabile referitor la speciile care nu sunt autohtone, la 
speciile introduse: acestea sunt considerate musafiri nedoriți și în cazul 
ecosistemelor naturale. 
 
Care sunt acele plante care pot să-și spună despre ei însuși, că sunt sosiți din 
America? 
Dintre speciile de plante invazive respectiv dintre buruieni –asemănător 
speciilor cultivate- mulți au ajuns la noi din Lumea Nouă, fie prin cultivare 
intenționată fie introdus în țara noastră în mod întâmplător. Una dintre speciile 
cel mai larg utilizate dintre acestea este salcâmul alb, care provoacă și 
actualmente mari pagube atât în spațiul lui natural de viață, cât și pe teritoriile 
cultivate. De asemenea sunt arbori invazivi arțarul verde și frasinul american. 
Dintre cei mai agresivi buruieni de asemenea sunt ”caduri” americane 
bătrânișul și floarea fluturilor. 
 
Care sunt căile prin care ajung la noi musafirii nechemați? 
Musafirii nedoriți ajung la noi în cele mai multe dintre cazuri împreună cu 
semințele plantelor cultivate, datorită curățării inadecvate; dar de asemenea 
pot fi vinovate și recipientele sau mijloacele de transport utilizate. Fenomenul 
este cunoscut și în lumea animalelor și nu numai în cel al plantelor, chiar și din 
regiuni tropicale sosesc uneori călători nedoriți – adevărat că șansele de 
supraviețuire ale acestora, pe clima noastră sunt foarte reduse. Introducerea cu 
intenționalitate ale speciilor (ca de ex. în cazul florii fluturilor) de multe ori se 
bazează pe speranțe greșite legate de profituri economice, iar speciile 
introduse, în noul spațiu în lipsa prădătorilor sau ale consumatorilor naturali 
vor fi capabili de a se răspândi într-un mod necontrolat. 
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 Există și în natură asemenea fenomen de răspândire? 
De-a-lungul drumurilor de legătură geografică nu este rar fenomenul de 
răspândire sub formă de gradație ale unor specii, fenomen care pare să se 
accentueze în ultimii ani datorită schimbărilor climatice din ce în ce mai 
accentuate. Astfel de specie, care migrează înspre nord o dată cu schimbările 
climatice în trecut era guguștiucul, iar în ultimii ani vestitul țânțar tigru. 

 
Restrângerea plantelor răspândite 

în număr foarte mare și ale animalelor introduse 
 

În care dintre cazuri nu folosește cositul? 
În cazul unora dintre speciile de buruieni agresivi supraviețuirea este ajutată 
într-o mare măsură de faptul că organele supraterane cresc din rădăcini sau 
rizomi cu ramificații bogate și poziționate mai ales în mod orizontal. În aceste 
cazuri, tăierea prin cosit va avea un efect exact invers: va provoca și va facilita 
creșterea plantelor. Astfel de sistem de organe au pirul, floarea fluturelui, 
salcâmul pitic, cenușarul, ambrozia dar de fapt și salcâmul alb. Pentru 
restrângerea acestor specii cea mai sigură metodă reprezintă utilizarea 
erbicidelor selective, aceste substanțe însă nu pot fi utilizate în arii protejate 
sau lângă cursul apelor supraterane. 
 
Cum putem proteja pădurile noastre? 
Conform legilor în vigoare din țara noastră, pe teritorii protejate în locul 
copacilor tăiați cu ocazia activităților silvicole, recultivările se vor realiza doar cu 
ajutorul unor specii de copaci autohtone și care sunt compatibile cu vegetația 
peisajului, iar conform planurilor de exploatări silvicole, populațiile compuse 
din specii care nu sunt autohtone trebuie schimbate în mod treptat cu populații 
formate din specii autohtone. În restrângerea răspândirii speciilor invazive ne 
ajută mult și faptul dacă recultivarea pădurilor defrișate va fi realizată în cel mai 
scurt timp. 
 
Există un front natural în ceea ce privește lupta împotriva acestora? 
Cea mai simplă modalitate de luptă și de data aceasta rămâne prevenția. 
Răspândirea speciilor de buruieni poate fi stopată în mod cel mai simplu prin 
așa numita acoperire permanentă, adică pe teritoriul în cauză, după recoltarea 
plantelor sau tăierea copacilor, teritoriile trebuie lucrate în continuare. În cazul 
fitoasociațiilor închise, rata de răspândire a buruienilor va fi mult mai mică. 
Dacă nu avem posibilitatea de a replanta de îndată un teritoriu deranjat, o 
soluție alternativă reprezintă utilizarea stratului de acoperire din mulci, însă 
doar în cazul teritoriilor cu scară mică. 
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Cum putem să alegem între specii? 
La îndepărtarea speciilor invazive avem două posibilități pentru alegerea cu 
atenție ale speciilor, adică cu privire la păstrarea speciilor importante pentru 
noi, până când buruienile vor fi îndepărtate. În mod evident cel mai eficient 
rezultat poate fi atins prin intervenție manuală, aceasta însă reprezintă o formă 
de intervenție care necesită multă muncă și mult timp, în consecință este o 
metodă costisitoare. Aplicarea erbicidelor selective constituie o metodă mai 
ieftină și mai rapidă, însă această metodă nu poate fi aplicată în multe dintre 
teritorii (arii populate, arii naturale protejate sau regiuni acvatice). 

 
 

Daunele naturale și alergia 
 

De ce constituie un pericol speciile invazive, care apar pe arii naturale 
protejate? 
Datorită răspândirii lor agresive și capacității reproductive crescute, speciile 
invazive degradează într-o măsură semnificativă valoarea unei arii naturale 
exprimată prin biodiversitate. Acest fenomen în sine deja inițiază procese 
degradatoare în cadrul unei arii protejate. Pe lângă acestea, speciile invazive 
care apar în număr mare reprezintă concurență atât pentru membrii 
ecosistemelor apropiate de natural cât și pentru plantele cultivate ale 
teritoriilor agricole. Atrag nutrientele, lumina și spațiul de viață și nu în ultimul 
rând facilitează în mod activ apariția unor boli și organsime dăunătoare prin 
intermediul populațiilor lor. 
 
Speciile de plante invazive pot să fie și folositoare? 
O parte dintre aceste specii a apărut în mediul nostru tocmai datorită faptului 
că era o plantă cu importanță economică, iar mai târziu au devenit factori de 
tulburare în peisajul agricultural realizat de om, respectiv în mediul natural. 
Unele specii multilateral utilizate, se află chiar și astăzi în rândul plantelor 
importante – cel mai multilateral dintre aceștia fiind salcâmul alb, care este 
folosit ca material lemnos, ca plantă meliferă sau pentru îmbogățirea solului cu 
azot etc. Unele specii sunt foarte utile în situațiile când solul rămas fără 
acoperire de vegetație trebuie acoperit din nou; iar după care acestea sunt 
arate în sol vor funcționa ca îngrășământ verde. 
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Există exemple pentru introducerea de specii în scopul protejării ariilor 
naturale? 
Unul dintre obiectivele principale ale protecției naturii constituie însuși acest 
aspect, respectiv, ca componența și funcționarea ecosistemelor naturale să fie 
păstrată. În comparație cu aceasta orice modificare inițiată în flora sau fauna 
unei teritorii, se consideră cauzare de daune naturale. Introducerea unei noi 
specii devine justificată doar în cazul în care prin acest gest prevenim o daună 
naturală și mai mare. Ca exemplu referitor la acest aspect putem aminti faptul, 
când devine necesară introducerea unui prădător natural sau al unui agent 
patogen ale unei specii cu scopul menținerii între limite ale numărului 
indivizilor unei specii anume. Ca un exemplu calsic putem aminti faptul când pe 
o insulă, în scopul reducerii populațiilor de iepure, ale căror număr este deja în 
exces, se vor introduce vulpi. 
 
Care sunt acele plante cărora se datorează majoritatea reacțiilor alergice? 
Cele mai periculoase sunt acele specii care produc cantități semnificative de 
polen, cel mai reprezentant dintre acestea fiind abrozia care a devenit un 
inamic comun; însă în aproape aceași măsură este responsabilă pentru alergiile 
pe timp de vară și specia floarea fluturilor. Alte specii producătoare de 
alergene, care declanșează iritații cutanate, sunt mărul lupului și talpa ursului. 
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 1. Specii străine în peisajului autohton 
Să căutăm următoarele specii de copaci, în fâșia flancată de diguri! Care sunt 
caracteristicile acestora, cum este trunchiul, cum arată forma coroanei și al 
frunzelor? Realizați schițe desenate referitor la acestea! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Evaluarea capacității de supraviețuire 
Cu ocazia drumețiilor noastre tematice, încearcă să desfaci din sol întreaga 
structură rădăcinoasă ale tuturor plantelor agresiv-invazive! Realizează schițe 
despre acestea! Cum se află poziționate rădăcinile primare și secundare 
respectiv lăstarele acestora:? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. salcâmul alb 
 
2. arțarul verde 

 
3. frasinul american 

 
4. cenușerul 

 
5. salcâmul pitic 

 
6. plopul canadian 
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 3. Calificativ de Foarte bine referitor la supraviețuire  
Care sunt acele caracteristici, care fac posibilă viabilitatea reușită cu adevărat 
ale buruienilor? Bifează cu X afirmațiile valabile pentru speciile invazive! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Invazii faunistice 
Printre speciile introduse se află mai multe specii de animale. Asociază-le pe 
acestea cu regiunea lor de proveniență! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Talie înaltă.     Ritm de creștere rapidă. 

 
 

Număr mare de descendenți.   Semințe care se răspândesc ușor. 
 
 
 Toxicitate.     Comestibilitate ușoară. 
 
 
 Polenizare prin vânt.    Puține specii inamice. 
 
 
 Organ subteran pentru supraviețuire.  Culoare frapantă. 

 
Ursul spălător    India 

 
crapul      SUA 

 
șobolanul migrator   Canada 

 
țestoasa cu tample galbene  China 

 
câinele enot     Corsica 

 
fazanul     Asia Sud-Estică 

 
muflonul     Rusia 
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 5. Detectarea azotului din sol 
Următoarele plante care apar ca buruieni, sunt așa numite plante indicatoare 
de azot: preferă solurile bogate în azot. Caută aceste specii în zona centrului 
educațional și realizează o hartă despre răspândirea acestora! Ce ai observat, 
care sunt acele locuri unde apar aceste specii în număr mare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Specii străine în bucătărie 
Grupează următoarele materii prime folosite în bucătărie în funcție dacă 
acestea sunt obținute din plante autohtone, plante naturalizate sau plante care 
provin din străinătate! A) cartofi, B) ovăz, C) roșii, D) cacao, E) orez, F) mei, G) 
morcovi, H) zahăr de trestie, I) porumb, J) grâu, K) bureți de fag, L) ardei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. urzica mare 
2. socul negru 
3. lipicioasa 
4. răcovina 
5. vinarița 

 
 
 
   autohtone 
 
 
 
        specii naturalizate 
 
 
       import 
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 7. Parfumerie în natură 
Avem mai multe specii de buruieni, care dincolo de habitusul lor natural, conțin 
substanțe de parfum specific, datorită unor alcaloizi vegetali. Astfel de specii 
sunt cucuta, vinarița, ciumăfaia, salcâmul pitic, salcâmul alb, troscotul, sau 
floarea fluturilor. Realizează exerciții pentru colegii tăi, referitor la 
recunoașterea diferitelor probe de substanțe odorante din speciile de plante, 
care pot fi regăsite în zona centrului educațional! Care sunt speciile pe care le-
ai întâlnit în jurul centrului? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Depistarea cauzelor, bazată pe citirea urmelor 
În jurul teritoriilor agriculturale, de-a lungul potecilor și drumurilor, peste tot le 
putem întâlni acele plante cultivate, care provin din germinația semințelor 
transportate pe acestea. Să realizăm o prezentare economică cu ajutorul 
acestor plante! Astfel de specii tipice sunt rapița, floarea soarelui, porumbul, 
dar putem întâlni și diferite specii de dovleci, sau de ceapă. Care sunt plantele 
cultivate specifice zonei noastre, conform studierii acestora? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

3. …………………………….. 

4. …………………………….. 

5. …………………………….. 

6. …………………………….. 
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