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INTRODUCERE

Răspândirea plantelor invazive este una 
dintre cele mai dificile probleme 

ecologice ale secolului 21.

Plantele invazive sunt specii exotice introduse de om în mod 
intenţionat sau accidental în afara arealului lor natural, care se dezvoltă 
singure în teritoriul nou ocupat, înmulţindu-se rapid şi distrugând 
speciile care se găsesc în mod normal în zonă.

În toată lumea, plantele invazive sunt considerate o ameninţare 
pentru mediu, cauzând serioase prejudicii ecologice, probleme de 
sănătate în rândul oamenilor şi pierderi economice semnificative.

Multe din speciile invazive au fost introduse cu scop ornamental 
sau pentru a fi cultivate în horticultură. După plantare, acestea s-au 
răspândit în afara grădinilor private şi a zonelor de cultură, ajungând să 
colonizeze habitatele naturale şi să domine peisajele. Plantele invazive 
reprezintă o mică parte din numărul total de plante ornamentale, dar 
impactul asupra biodiversităţii poate fi ridicat. Reducerea voluntară a 
introducerii acestor specii este extrem de importantă pentru prevenirea 
invaziilor de plante în natură. 

Codurile de conduită sunt instrumente voluntare care 
vizează reducerea introducerii  plantelor invazive şi eliminarea celor 
deja introduse. Acesta este un instrument de autoreglementare bazat pe 
adoptarea unor măsuri de eliminare, prevenire şi evitare a răspândirii 
speciilor invazive care poate fi implementat  de oricine.

Codul de conduită este un instrument voluntar și poate fi 
implementat de oricine se arată interesat. 
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Toate organismele sunt native Terrei deoarece fiecare specie de 
bacterii, fungi, plante, provin dintr-un anume loc de pe glob, unde s-au 
dezvoltat sute de mii de ani.

O specie este nativă sau indigenă într-un areal dacă a apărut şi 
s-a răspândit fără intervenţia omului în arealul pe care îl ocupă. Zona de 
răspândire a unui organism (arealul) este determinată de o serie de 
factori cum ar fi climatul, geologia, solurile, hidrologia, interacțiunile 
biologice și dispersia naturală.

Organismele se răspândesc în areal pe cale naturală cu ajutorul 
curenților de aer, apei, a altor animale, etc. După descoperirea Americii 
de către Columb în secolul al IV-lea, oamenii au jucat un rol tot mai 
important în răspândirea plantelor, animalelor și a altor organisme în 
jurul globului, în locuri foarte depărtate de aria lor de răspândirea 
naturală.

Un organism este considerat exotic (străin, alogen, non-
indigen, non-nativ) atunci când este introdus de oameni în mod 
intenționat în una sau mai multe locații în afara ariei sale de răspândire 
nativă sau naturală. 

Speciile invazive sunt specii ale căror populații au capacitatea de 
a pătrunde masiv în habitate străine, prin creșterea exagerată a 
numărului de indivizi (datorită adaptabilității crescute și a ciclurilor 
reproductive scurte și frecvente, cu număr mare de descendenți la 
fiecare reproducere). Prin capacitatea mare de adaptare a speciilor 
invazive acestea pot acapara flora și fauna indigenă, producând daune 
în arealele invadate. 

CE  SUNT  SPECIILE  INVAZIVE?

INTRODUCERE

CE SUNT SPECIILE NATIVE?
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Introducerea plantelor exotice este intensă, constatându-se la 
nivel global o creștere cauzată de sporirea numărului populației umane, 
de intensificarea transportului și a comerțului internațional cât și a altor 
factori cum ar fi schimbările climatice globale.

     „ Speciile invazive reprezintă o 

ameninţare majoră la adresa biodiversităţii. 

Având în vedere rapiditatea aclimatizării și 

răspândirii acestora, măsurile adoptate de 

un stat membru pot să nu aibă nici un efect 

dacă ţările învecinate nu acţionează sau nu 

răspund în mod concertat. Consecinţele de 

natură ecologică, economică și socială ale 

răspândirii speciilor invazive pentru ţările 

UE sunt serioase și necesită un răspuns 

armonizat. ”

Stavros Dimas, 
Comisar UE pentru Mediu

IMPACTUL SPECIILOR INVAZIVE

Abordarea impactului speciilor invazive asupra ecosistemelor 
europene  şi a speciilor native este astăzi una dintre cele mai dificile 
probleme din domeniul conservării biodiversităţii şi utilizării durabile.

ŸAmenințări la adresa plantelor și animalelor native; 
ŸDistrugerea proprietăților și a clădirilor; 
ŸRisc crescut de inundații și eroziune a solurilor în cazul cenușerului 
(Ailanthus altissima), provocat prin eliminarea vegetației stabilizatoare 
de maluri din preajma cenușerului; 

Problemele actuale generate de speciile invazive:

INTRODUCERE
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INTRODUCERE

Ÿ Distrugerea pădurilor și a culturilor agricole; 
Ÿ Costuri ridicate pentru eradicarea speciilor invazive străine deja 

stabilite; 
Ÿ Impact asupra sănătății umane.

Unele specii invazive prezintă pericole pentru sănătatea 
oamenilor, producând alergii induse de polen, febra fânului, rinită 
alergică sau dermatite, fiind şi o buruieni nocive în agricultură. Plantele 
alogene, precum crucea-pământului, provoacă alergii, iritarea pielii și 
arsuri. Speciile invazive au fost chiar asociate cu răspândirea unor 
virusuri precum gripa.

După un control inițial al speciilor străine invazive poate apărea 
o reinvazie prin dispersia acestora din terenurile învecinate. În vederea 
preîntâmpinării acestei situații este necesar a se colabora cu parteneri și 
persoane interesate din proximitatea arealului de intervenție, reducând 
astfel posibilitatea de reinfestare cu aceste specii. 

Pe teritoriul Uniunii Europene, costul controlului speciilor 
invazive și al reparării daunelor produse de acestea a fost estimat, 
în 2008, la 9,6 - 12,7 miliarde EUR. Această sumă este cu siguranţă o 
subestimare, având în vedere că numeroase ţări încep să 
contabilizeze costurile. Comparativ, SUA estimează cheltuielile pentru 
combaterea speciilor invazive ca ridicându-se la valoarea de 80 de 
miliarde EUR pe an.

abia acum 

ABORDAREA  PROBLEMEI SPECIILOR INVAZIVE LA 
NIVELUL UE

Conform Comisiei Europene, la nivelul anului 2014 în Europa 
există  peste 12000 de specii străine din care 10 – 15 % sunt invazive. În 
plus din cele 395 de specii native europene listate de Lista roșie a 
speciilor amenințate a IUCN ca fiind grav amenințate, 110 sunt 
amenințate de specii invazive străine.

Planul de acțiune al UE din 2006 privind biodiversitatea a 
evidențiat problema speciilor invazive, iar bilanțul intermediar al 
progreselor realizate a identificat necesitatea urgentă de a elabora o 
strategie la nivel european. 
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În prezent, în timp ce o serie de regiuni din Europa au adoptat 
măsuri legislative relevante și au elaborat programe în acest sens, alte 
state membre nu dispun nici de legislație și nici de planuri la nivel 
național. Măsurile izolate nu vor fi eficiente. În trecut, nu a existat o 
abordare comună, astfel că, în 2008, Comisia Europeană a publicat o 
comunicare intitulată „ Către o strategie comunitară privind speciile 
invazive ”.

Este consimțit la nivel internațional faptul că problema 
presupune o abordare în trei etape:

1. Prevenirea este cea mai ieftină și cea mai eficientă abordare 
și presupune controale mai stricte la frontiere și un schimb de informații 
la nivel regional, național și internațional.

2. Eradicarea reprezintă cea mai eficientă măsură, din 
momentul aclimatizării speciilor. Pentru a acoperi suprafețe vaste, 
astfel de acțiuni necesită coordonare și finanțare la nivel central.

3. Izolarea și controlul pe termen lung pentru a stopa 
răspândirea în continuare a speciilor invazive, în cazul în care 
eradicarea nu este posibilă. În rezolvarea acestor probleme, autoritățile 
locale se află deseori în linia întâi și prin urmare au nevoie de sprijin.

INTRODUCERE
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CODUL VOLUNTAR DE CONDUITĂ

INSTRUMENT VOLUNTAR – AVANTAJE ȘI 
DEZAVANTAJE

Acest Cod de conduită nu este un document juridic obligatoriu, 
este voluntar.

Avantajele Codului 
voluntar de conduită:

Ÿ Joacă un rol cheie în 
construirea conștientizării, 
încurajarea celor mai bune 
practici, modificarea 
atitudinii și încurajarea 
implicării voluntare.

Ÿ Fiind voluntar, Codul este 
mai ușor de dezvoltat, 
modificat și diseminat 
comparativ cu alte 
instrumente care au caracter 
obligatoriu. Codul poate fi 
ajustat astfel încât să 
răspundă diferitelor 
schimbări circumstanțiale.

Ÿ Dacă este implementat 
     cu succes pe scară largă, 
     Codul poate modera 
     nevoile  unor alternative 
     de reglementare.

Dezavantajele Codului 
voluntar de conduită:

Ÿ Codurile de conduită 
nu au obiective 
specifice de atins în 
intervale de timp 
prestabilite, eficacitatea 
lor depinzând de cât de 
bine sunt promovate.

Ÿ Dificultatea de a 
transmite eficient  
mesajul către unele 
grupuri țintă.

Publicarea Codului voluntar de 
conduită este primul pas al procesului, iar 

pentru implementarea cu succes a strategiei privind 
speciile invazive va fi nevoie de cooperarea grupurilor țintă (a 

comunităților și a autorităților locale, care trebuie să ia în 
considerare integrarea principiilor Codului voluntar de 

conduită în documentele lor). 
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ROLUL CODULUI VOLUNTAR DE CONDUITĂ

CODUL VOLUNTAR DE CONDUITĂ

Acest Cod voluntar de conduită conține o serie de recomandări, 
bune practici și acțiuni privind abordarea problemelor cauzate de 
speciile invazive Ailanthus altissima și Amorpha fruticosa în aria 
naturală protejată Lunca Siretului Inferior. Codul va fi de asemenea 
relevant și pentru alte areale care se confruntă cu invazia provocată de 
cele două specii. 

Destinat ariei protejate Lunca Siretului Inferior, multe, dacă nu 
chiar cea mai mare parte din recomandările cuprinse în Cod sunt 
relevante pentru orice arie naturală protejată, acestea putând adapta 
Codul pentru a satisface cerințele lor particulare.

Trebuie subliniat faptul că acest Cod voluntar de conduită nu 
înlocuiește cerințele în conformitate cu legislația națională sau 
internațională, însă ar trebui considerat complementar acestora. Deși 
voluntar, este important ca bunele practici prezente în acest Cod să fie 
adoptate de cât mai mulți factori interesați, astfel încât să reducă riscul 
introducerii obligativității acestora prin legislație.

Prin respectarea recomandărilor acestui Cod privind eradicarea 
celor două specii invazive vizate, proprietățile (în special cele cu 
activități ecoturistice) din situl Natura 2000 Lunca Siretului Inferior 
pot primi voluntar certificarea „Proprietate fără arbori invazivi” de la 
custodele ariei protejate ACDB (Asociația pentru Conservarea 
Diversității Biologice), în parteneriat cu autoritățile de mediu.

Codul voluntar de conduită are următoarele obiective:

Conştientizarea proprietarilor de terenuri şi a autorităţilor locale din 
aria naturală protejată Lunca Siretului Inferior;

Identificarea alternativelor şi promovarea de bune practici preventive;

Încurajarea proprietarilor şi autorităţilor pentru punerea în aplicare a 
Codului.
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CODUL VOLUNTAR DE CONDUITĂ

SPECIILE INVAZIVE Amorpha fruticosa ŞI Ailanthus 
altissima

Amorfa, salcâm pitic (Amorpha fruticosa)

Arbust cu frunze căzătoare, crengi drepte și frunze dese, fără 
țepi, poate ajunge la 5 m înălțime dezvoltându-se frecvent de-a lungul 
râurilor și drumurilor. Se înmulțește prin semințe și butași.

Scoarţa Frunzele Florile Fructele

Lucioasă
Gri 
închis

Compuse cu 11-35 
foliole ovale așezate 
alternativ, verzi pe 
partea superioară și 
verde pal pe partea 
inferioară; frunzele 
tinere prezintă 
perișori pe ambele 
părți.

Lungi, violet-
purpurii sub 
formă de 
ciorchine.

Teci verzi care 
devin maro la 
maturitate; 
fiecare teacă 
conține 2 
semințe.
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CODUL VOLUNTAR DE CONDUITĂ

Biologie și ecologie

Habitat

Similarități cu alte specii

Este o specie care se înmulțește rapid prin semințe, și pune în 
pericol speciile native (ex: salcie, stuf etc.) ducând până la înlocuirea 
acestora.

Amorpha fruticosa înflorește primăvara târziu până vara 
devreme (mai-iunie) cu o perioadă de înflorire care durează 
aproximativ 2-3 săptămâni. 

Florile sunt înlocuite de mici păstăi de aproximativ 0,6 cm 
lungime (sau puțin mai lungi) care conțin fiecare 1-2 semințe. Păstăile 
sunt obovoidale (invers ovoidale) și oarecum plate, terminate cu ciocuri 
scurte, suprafața lor exterioară este punctată glandular. 

Sistemul radicular este lemnos și ramificat. Uneori, în situri 
favorabile se dezvoltă mici colonii de plante.

Cerințe de mediu: Amorpha fruticosa este o plantă robustă 
care rezistă bine la frig (- 25°C) și care tolerează condițiile de uscăciune 
caracteristice climatului mediteraneean. Suportă vânturile puternice, 
dar nu tolerează expoziția pe coaste maritime. Crește în soare sau în 
zone puțin umbrite, în condiții de umiditate. Suportă și zonele 
umbroase. Amorfa se adaptează la diferite tipuri de sol, tolerând 
inundațiile ocazionale. Necesită soluri bine drenate dar poate crește și 
pe soluri bogate în nutrienți, pe soluri infertile, uscate și nisipoase. 
Odată plantată, rămâne stabilită pe viață. Pe un sol uscat și însorit se vor 
dezvolta doar câteva plante. Este o plantă fixatoare de azot.

Amorpha fruticosa preferă habitatele cu vegetație redusă sau 
chiar absentă de-a lungul cursurilor de apă, a zonelor inundabile. În 
mod ocazional se găsește în păduri umede deschise. Specia poate fi 
întâlnită de asemenea de-a lungul drumurilor.

Amorfa seamănă cu  salcâmul roșu, cu salcâmul şi cu salcâmul 
roz, care sunt folosite în special ca plante ornamentale datorită 
coloritului atractiv al inflorescențelor, dar și cu glădița (roșcov). Aceste 
specii pot fi confundate cu Amorpha fruticosa mai ales când sunt tinere.
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Mijloace de dispersie

Impact 

Amorpha fruticosa se reproduce prin semințe care sunt 
dispersate mecanic. Semințele sunt dispersate la deschiderea păstăilor 
aproape de planta mamă.

Sunt de asemenea dispersate de apă atunci când arbustul 
colonizează zonele inundabile sau malurile râurilor.

Dispersia speciei se datorează și plantării intenționate în 
vederea stabilizării solurilor fie de-a lungul autostrăzilor deoarece are o 
toleranță ridicată la soluri sărace sau cu salinitate ridicată.

Amorpha fruticosa poate avea efecte negative asupra culturilor 
din cauza competiției pentru lumină, hrană și nutrienții din sol. În 
China s-a constatat că amorfa are un impact puternic asupra 
disponibilității apei din sol pentru culturile adiacente lor, putând afecta 
nivelul umidității solului la 2 m distanță de zona ocupată de amorfă.

Impact economic 
Evidența impactului economic în Lunca Siretului Inferior este 

limitat. Formațiunile de amorfă pot servi ca bariere fizice pentru accesul 
la apă dar înlocuiește rapid spațiul agricol util sau islazurile. Odată 
stabilită planta nu poate fi eradicată prin simpla tăiere. 
Impact asupra biodiversității 

Formează comunități care înlocuiesc speciile native.

Culturi/alte plante afectate 

CODUL VOLUNTAR DE CONDUITĂ
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CODUL VOLUNTAR DE CONDUITĂ

SPECIILE INVAZIVE Amorpha fruticosa ŞI Ailanthus 
altissima

Cenușerul este un arbore de mărime mică spre medie, care 
ajunge adesea la 6-10 m înălțime (rar până la 30 m). Prezintă ramuri 
curbate. Scoarța este moale, gri cu dungi pale.

Scoarţa Frunzele Florile Fructele

Moale, 
gri cu 
dungi 
pale.

Mari, compuse, verde 
închis pe partea 
superioară cu nervuri 
vizibile și verde albicios 
pe partea inferioară; 
toamna, înainte de a 
cădea, frunzele capătă o 
ușoară culoare galbenă.

Albe sau 
verzui, mici, 
grupate, cu 
miros 
puternic, 
respingător.

Sub formă de 
elice, grupate în 
ciorchine, 
culoare galbenă 
sau verde și care 
devin la 
maturitate roz-
roșiatic sau roșu 
maroniu.

Cenușer, fals oțetar (Ailanthus altissima)
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CODUL VOLUNTAR DE CONDUITĂ

Produce cantități mari de semințe și se înmulțește rapid, 
protejându-și teritoriul prin secreția de toxine care împiedică 
dezvoltarea altor plante.

Ailanthus altissima  înflorește în mai-iunie, cu semințe care 
ajunse la maturitate în lunile septembrie-octombrie se prezintă sub 
formă de ciorchini. Este o specie foarte prolifică, producând până la 1 
milion de semințe pe arbore care se răspândesc din octombrie până în 
primăvara următoare.

Ratele de germinare sunt foarte ridicate în condițiile în care 
solul are umezeala adecvată, puietul stabilindu-și rădăcinile pivotante 
la trei luni după germinație. Copacii instalați produc numeroase 
mlădițe din rădăcini și plante tinere viguroase din cioturi sau fragmente 
de rădăcină, înregistrând o rată de creștere de 3 cm/zi.

Cerințe de mediu: Este o specie relativ rezistentă la secetă, 
tolerând între 4-8 luni de sezon secetos. Crește direct în soare și 
prosperă în condiții de creștere precare. Temperatura medie anuală 
preferată se încadrează între 7-18°C și poate tolera înghețuri puternice, 
supraviețuind la temperaturi minime absolute de -35°C. Poate fi întâlnit 
la altitudini de până la 2400 m.

Ailanthus altissima crește cel mai bine pe soluri argiloase și 
poroase, dar poate crește pe o varietate mare de soluri, de la cele cu 
tendințe argiloase, nisipoase sau argiloase-lutoase la soluri calcaroase 
uscate și soluri superficiale. 

De asemenea, are abilitatea de a crește pe soluri sărace și în 
condiții de stres de mediu cum ar fi solurile cu conținut scăzut de 
nutrienți sau în zonele cu atmosferă poluată.

Habitatele ocupate de Ailanthus altissima includ pășuni, 
pajiști, păduri, malurile râurilor sau marginea canalelor de irigații, 
marginea căilor ferate și a drumurilor. 

Ocupă habitate din zone rurale și din cele urbane, mai ales în 
zone perturbate de furtuni, afectate de infestări, cu terenuri și clădiri 
abandonate. Uneori este plantat în mod intenționat datorită rezistenței 
sale la poluare. 

Este cea mai răspândită specie invazivă lemnoasă care 
invadează zonele forestiere din Lunca Siretului Inferior, apărând 
oriunde găsește un loc propice.

Biologie și ecologie

Habitat
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CODUL VOLUNTAR DE CONDUITĂ

Similarități cu alte specii 

Mijloace de dispersie

Ailanthus altissima poate fi confundat de la distanță cu arbori 
din genurile: pecan-ornamental, frasin, nuc, sumac etc., care au de 
asemenea frunze compuse penate mari. Cu toate acestea poate fi ușor 
diferențiat la o inspectare de aproape.

Semințele pot fi dispersate pe distanțe lungi de vânt, în special pe 
vreme rece. 

Ailanthus altissima invadează rar terenurile agricole, dar este 
considerată specie invazivă în pășuni și păduri.

Impact economic
Chiar dacă Ailanthus altissima este considerat ca fiind dăunător 

terenurilor agricole, pășunilor și pădurilor, nu există informații 
referitoare la dimensiunile impactului economic, pierderi ale producției 
sau costuri de control. Rădăcinile sunt capabile de a produce pagube 
importante fundațiilor clădirilor și a rețelelor de canalizare, iar arborele 
ocupă rapid terenurile agricole și forestiere, scoțându-le din circuitul 
economic.
Impact asupra biodiversității

Acolo unde formează tufișuri dense, specia înlocuiește vegetația 
nativă și prezintă un grad ridicat de invazivitate, în special de-a lungul 
cursurilor de ape. Copacii tineri au o rată de creștere foarte rapidă, 
concurând alte specii pentru lumină și spațiu.

Toxinele produse de scoarță și frunze se acumulează în sol, 
inhibând în acest fel creșterea și dezvoltarea altor plante.

Culturi / alte plante afectate

Impact
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PREZENŢA SPECIILOR INVAZIVE AMORPHA FRUTICOSA 
ŞI AILANTHUS ALTISSIMA ÎN ARIA NATURALĂ 
PROTEJATĂ LUNCA SIRETULUI INFERIOR

Desemnat sit Natura 2000, Aria protejată ROSPA0071 – Lunca 
Siretului Inferior se întinde pe o suprafață de 36.492 ha, în județele 
Galați (66% din suprafaţa sitului), Vrancea (29%) și Brăila (5%). 

Amorpha fruticosa (salcâmul pitic) este întâlnită în 
interiorul ariei protejate ROSPA0071 – Lunca Siretului Inferior exclusiv 
de-a lungul corpurilor de apă (bălți, canale, pâraie sau râul Siret). 
Analizând longitudinal distribuția Amorpha fruticosa în aria protejată 
se observă o creștere a densității populațiilor de la nord la sud. 

Acest fapt este determinat de caracteristicile microclimatice 
specifice zonei (în sudul ariei protejate apar veri secetoase cu 
temperaturi ridicate și ierni cu precipitații abundente și episoade dese 
de viscolire). Așadar în jumătatea sudică a ariei protejate habitatele sunt 
mai favorabile pentru dezvoltarea și înmulțirea amorfei. 

Ailanthus altissima (cenușer, fals oțetar) apare insular în 
interiorul ariei protejate Lunca Siretului Inferior, arealele în care se 
întâlnește această specie fiind situate spre exteriorul ariei. 

În aria protejată, Ailanthus altissima a fost identificată cu 
precădere pe raza unităților administrativ teritoriale a cinci localități: 
Pufești, Nicorești, Cosmești, Movileni, Nămoloasa. 

În celelalte localităţi Ailanthus altissima are abundențe mari în 
afara limitei ariei protejate. S-a constat o abundență mare a speciei în 
interiorul gospodăriilor părăsite sau neîngrijite, de-a lungul drumurilor 
de căruță sau de exploatare și la marginea satelor, în special în zonele 
unde se depozitează necontrolat deșeuri menajere sau provenite din 
construcții. 
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Pe malul stâng, în dreptul localităților Pufești, Nicorești și 
Cosmești, Ailanthus altissima populeză abrupturile marginilor de 
terasă și văile organismelor de scurgere a apei pluviale (torente, ogașe, 
ravene). 

În urma analizei distribuţiei și densităţii populațiilor de amorfă 
și cenușer din aria protejată Lunca Siretului Inferior efectuată în anul 
2015, rezultă că eradicarea imediată a celor două specii din aria 
protejată nu reprezintă o activitate fezabilă din punct de vedere 
economic, dar controlul populațiilor de Amorpha fruticosa și Ailanthus 
altissima reprezintă o măsură durabilă, necesară și obligatorie pentru 
ca măsurile de conservare specifice ariei protejate să fie eficiente. 

Astfel, prevenirea este primul nivel de protecție împotriva 
speciilor invazive străine. O prevenire inteligentă, adecvată și eficientă 
poate conduce la economii financiare semnificative pentru 
administratorii de terenuri dar și alți factori interesați cum ar fi 
autoritățile publice locale, factorii interesaţi din agricultură, silvicultură 
dar şi comunităţile locale.

De asemenea, prevenirea și intervenția rapidă sunt 
importante în contextul atingerii obiectivelor Strategiei Naționale şi a 
Planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii între 2014-2020, 
ca parte a strategiei asupra speciilor invazive străine.

CODUL DE CONDUITĂ
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PREVENIREA NOILOR INVAZII

Invaziile se pot preveni prin descurajarea folosirii speciilor 
exotice în scop ornamental, pentru fixarea solurilor, pornind de la   
impactul negativ produs de speciile invazive. 

Detecția timpurie și combaterea rapidă este cea mai eficientă 
metodă de reducere a răspândirii speciilor de plante invazive.

Acest sistem include trei componente: 

Pentru prevenirea noilor invazii vă recomandăm să 
ţineţi cont de următoarele măsuri:

1. Semnalarea prezenţei speciilor invazive şi confirmarea detecţiei; 
2. Evaluarea gradului de invazie și condițiile de mediu din aria naturală 
protejată; 
3. Combaterea speciilor invazive urmând un model eficient . dovedit

Ÿ Încercați să vă asigurați că nu introduceți  plante invazive sau 
cu potențial invaziv în aria naturală protejată Lunca Siretului 
Inferior.

Ÿ Nu plantați și nu comercializați specii invazive, chiar dacă sunt 
recomandate ca fiind nepretenţioase, cu o creştere şi 
dezvoltare rapidă.

Ÿ Verificați dacă aaveți amorfă (salcâm pitic) şi cenuşer (fals 
oţetar) pe proprietățile voastre, folosind descrierea şi 
imaginile din Cod.

Ÿ Informaţi-i şi pe cunoscuţii voştri despre plantele invazive.
Ÿ Comunicați și promovați folosirea plantelor neinvazive 

alternative. Găsiți plante neinvazive pentru a le înlocui pe cele 
invazive și împărtășiți celorlalți cunoștințele voastre.

Ÿ Aveți mare grijă atunci când eliminați deșeurile de plante și 
faceți acest lucru în mod responsabil, astfel încât să nu ajutați 
involuntar la răspândirea speciilor invazive.

Ÿ Aveți grijă la acțiunile de eliminare a speciilor invazive.
Ÿ Fiți vigilenți încât să observați primele semne de invazivitate și 

asigurați-vă că pe proprietatea voastră nu există specii 
invazive.
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Ÿ Nu oferiți altor persoane semințe sau puieți de la speciile 
invazive spre plantare sau înmulțire.

Ÿ Urmăriți cu atenție speciile la care observați semne reale sau le 
suspectați de comportament invaziv.

Ÿ Contactați administratorul/custodele ariei naturale protejate 
Lunca Siretului Inferior pentru a identifica speciile invazive.

Ÿ Controlați și eliminați speciile invazive imediat ce le detectați. 
Pentru a nu mai permite înmulţirea amorfei (salcâm pitic) şi a 
cenuşerului (fals oţetar), tăiați-le, smulgeți plantele tinere, 
dacă este posibil scoateți rădăcinile, ardeți seminţele!

Ÿ Plantați în locul lor salcie albă.
Ÿ Colaboraţi cu autorităţile locale şi cu administratorul ariei 

naturale protejate Lunca Siretului Inferior pentru eliminarea 
celor două specii invazive.

MĂSURI DE CONTROL ȘI ELIMINARE A SPECIILOR 
INVAZIVE

Amorpha fruticosaŸ

Control mecanic
Amorfa este dificil de controlat mecanic deoarece dezvoltă 

foarte mulți lăstari. Poate fi controlată prin defolieri repetate, săpare și 
eliminarea rădăcinilor la cca 7-10 cm de la baza plantei. Activitatea 
trebuie repetată ori de câte ori este nevoie pentru a stopa creșterea.

Cositul nu este o măsură uzuală, însă uneori poate fi folosită o 
motocoasă pentru a îndepărta tulpinile mari. Îndepărtarea ramurilor în 
mijlocul verii poate conduce la scăderea producției de seminţe, astfel se 
poate limita propagarea amorfei.

Toate plantele invazive din aria naturală protejată ar trebui 
dezrădăcinate sistematic, de preferinţă înainte de înflorire sau de 
coacerea seminţelor. Plantele dezrădăcinate ar putea fi puse în pungi de 
plastic şi predate colectorilor de deşeurilor sau incinerate. 
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Control chimic
Pe piață sunt disponibile o serie de substanțe care pot fi folosite 

la combaterea acestei specii. Îndrumările pentru uzul acesta poate diferi 
de la sortiment la sortiment, a se consulta eticheta înaintea folosirii. 

Erbicidele sunt enumerate în funcție de modul de acțiune și apoi alfabetic. 
Enumerarea de mai jos nu reflectă ordinea eficacității sau alte preferințe.

Substanțe chimice pentru combaterea speciei Amorpha 
fruticosa:

Regulatori de creștere 

Clopyralid
Lontrel 300 EC 

Categorie: aplicare prin tratament foliar. 
Metoda tăierii lăstarilor de la rădăcină și 
aplicare a erbicidului (în concentrație de 50% 
în apă). 

Perioadă aplicare: Post-emergența 
plantelor. În combinație cu tăierea lăstarilor 
de la rădăcină, aplicarea se poate efectua în 
perioada de repaus vegetativ sau de creștere 
rapidă. 

Observații: Când se folosește tratamentul de 
tăiere de la rădăcină, planta se taie cât mai 
aproape de linia solului și se aplică soluție 
pentru a uda suprafața tăiată. Tratamentul 
trebuie aplicat cât mai curând posibil după 
efectuarea tăierii (nu mai târziu de o oră).
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Glyfosat 
Roudup, Glifosat 

Categorie: Tratament de tăiere de la 
rădăcină: până la 100% concentrație erbicid.
 
Perioadă de aplicare: Se poate efectua în 
perioada de repaus  sau de creștere rapidă. 

Observații: Se taie trunchiul cât mai 
aproape de linia solului și se aplică soluție 
nediluată pentru a uda suprafața tăiată. 
Tratamentele trebuie aplicate cât mai curând 
după tăiere (nu mai târziu de o oră de la 
tăiere). Tratamentul foliar poate fi de 
asemenea aplicat, dar controlul prin aplicarea 
de erbicid Glyfosat 2% a fost evaluat ca fiind 
satisfăcător. 

Inhibitori aminoacizi aromatici

Control biologic 
Nu există agenți biologici care să ajute la controlul salcâmului 

pitic.

Ÿ Ailanthus altissima – cenușerul

Control mecanic
Ailanthus altissima este foarte greu de îndepărtat odată ce 

rădăcinile pivotante s-au fixat în sol. Puieții ar trebui smulși manual în 
stadii tinere. Nu se recomandă distrugerea prin tăiere sau smulgerea 
plantelor adulte, deoarece acest procedeu stimulează formarea de 
drajoni.

Pentru plantele mari este necesar să se efectueze câte două tăieri 
anual, de-a lungul mai multor ani.
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Control chimic
Există câteva metode de combatere cu ajutorul erbicidelor care 

pot fi folosite pentru combaterea cenușerului. Erbicidele pot fi aplicate 
pe frunze, tulpini sau suprafețe tăiate. Este indicat a se evita efectuarea 
tăierilor în perioadele foarte călduroase. Controlul este eficient cu 
ajutorul erbicidului glifosat, triclopyr sau erbicidele selective cu 
caracter hormonal 2,4,5-T cu aplicare foliară fie pe scoarța bazală sau pe 
trunchiurile (buturugile) proaspăt tăiate.

Substanțe chimice pentru combaterea specie Ailanthus 
altissima:

Regulatori de creștere 

Clopyralid
Lontrel 300 EC 

Categorie: aplicare prin tratament foliar. 
Metoda tăierii lăstarilor de la rădăcină și 
aplicare a erbicidului (în concentrație de 50% 
în apă). 

Perioadă aplicare: Post-emergența 
plantelor. În combinație cu tăierea lăstarilor 
de la rădăcină, aplicarea se poate efectua în 
perioada de repaus vegetativ sau de creștere 
rapidă. 

Observații: Când se folosește tratamentul de 
tăiere de la rădăcină, planta se taie cât mai 
aproape de linia solului și se aplică soluție 
pentru a uda suprafața tăiată. Tratamentul 
trebuie aplicat cât mai curând posibil după 
efectuarea tăierii (nu mai târziu de o oră).
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Glyfosat 
Roudup, Glifosat 

Categorie: Tratament de tăiere de la 
rădăcină: până la 100% concentrație erbicid.
 
Perioadă de aplicare: Se poate efectua în 
perioada de repaus pecieive sau de creștere 
rapidă. 

Observații: Se taie trunchiul cât mai 
aproape de linia solului și se aplică soluție 
nediluată pentru a uda suprafața tăiată. 
Tratamentele trebuie aplicate cât mai curând 
după tăiere (nu mai târziu de o oră de la 
tăiere). Tratamentul foliar poate fi de 
asemenea aplicat, dar controlul prin aplicarea 
de erbicid Glyfosat 2% a fost evaluat ca fiind 
satisfăcător. 

Inhibitori aminoacizi aromatici

Control biologic
Nu există agenți biologici aprobați.

Amorfa și cenușerul, sunt uşor de recunoscut vara şi toamna, dar 
combaterea eficientă se realizează primăvara devreme, când nu au flori 
sau seminţe.

Amorfa și cenușerul înverzesc primăvara devreme în această 
perioadă putând fi aplicate măsuri eficiente de combatere. Combaterea 
lor toamna este ineficientă deoarece drajonează şi produc seminţe în 
cantităţi mari.
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CERTIFICAREA VOLUNTARĂ 
„PROPRIETATE FĂRĂ ARBORI INVAZIVI”

Certificarea voluntară „Proprietate fără arbori invazivi” 
vizează proprietăţile de pe suprafaţa ariei naturale protejate Lunca 
Siretului Inferior. Certificarea va fi realizată de custodele ariei naturale 
protejate – ACDB  (Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii 
Biologice), în parteneriat cu autorităţile de mediu. 

Pentru obţinerea certificării 
„Proprietate fără arbori 
invazivi”, proprietarii trebuie să 
se adreseze custodelui ariei 
protejate, cu care va interacţiona 
personal şi care îi va asista în 
etapele următoare:

Ÿ Identificarea arborilor 
invazivi de pe proprietate;

Ÿ Planificarea măsurilor de 
eradicare;

Ÿ Eradicarea propriu-zisă;
Ÿ Elaborarea măsurilor de 

sustenabilitate 
     a eradicării;
Ÿ Certificarea.

Pe lângă metodele de 
eradicare, proprietarii vor 
trebui să respecte şi măsurile 
de prevenire a noilor invazii 
r e c o m a n d a t e  î n  C o d u l  
voluntar de conduită, pentru 
a-şi asigura proprietatea, cel 
puţin pe durata certificării.

C e r t i f i c a r e a  v a  f i  
valabilă 5 ani, urmând a fi 
reînnoită dacă se respectă 
s t a n d a r d e l e  i m p u s e  d e  
custode.

AVANTAJELE CERTIFICĂRII

Ÿ Protejarea proprietăţii şi a mediului;
Ÿ Îmbunătăţirea proceselor productive ale proprietăţilor 

certificate;
Ÿ Promovarea zonei: poate duce la atragerea investitorilor, 

dezvoltarea ecoturismului şi la creşterea economiei locale;
Ÿ Recunoaştere la nivel local şi regional, datorită implementării 

bunelor practici de gestionare a speciilor invazive şi a certificării 
obţinute;

Ÿ Creşterea satisfacţiei clienţilor/turiştilor doritori de servicii 
ecologice;

Ÿ Cucerirea a noi nişe de piaţă. Numărul de consumatori de 
produse eco-certificate este într-o continuă creştere, 
cumpărătorii fiind din ce în ce mai informaţi în acest sens, 
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„PROPRIETATE FĂRĂ ARBORI INVAZIVI”

      recunoaşterea pieţei va spori, iar certificarea independentă va fi     
      privită ca fiind cea mai credibilă modalitate de a transmite pieţei o 
      politică puternică de mediu. Certificarea „Proprietate fără arbori 
      invazivi” oferă posibilitatea de diferenţiere.
Ÿ Parteneriat durabil cu administraţia/custodele ariei naturale 

protejate Lunca Siretului Inferior;
Ÿ Garantează din punct de vedere ecologic calitatea proprietăţii 

certificate în respect pentru mediu;
Ÿ Dispar riscurile provocate de invaziile celor 2 specii ţintă;
Ÿ Îmbunătăţirea imaginii proprietăţii şi a ariei naturale protejate (pe 

termen lung poate duce la avantaje economice) şi de înţelegere a 
propriului rol în contextul local;

Ÿ Garanţii asupra anumitor produse şi servicii oferite de proprietarii 
care au obţinut certificarea;

Ÿ Participarea la luarea deciziilor legate de gospodărirea ariei naturale 
protejate Lunca Siretului Inferior. Ecologiştii doresc moduri de 
gospodărire a ariilor protejate care să fie bazate pe standarde 
măsurabile ale celor mai bune practici care pot fi verificate 
independent şi care iau în considerare impactul asupra 
biodiversităţii.

Ÿ Proprietăţile certificate vor beneficia de popularizare realizată de 
custodele ariei protejate.
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„PROPRIETATE FĂRĂ ARBORI INVAZIVI”

PAŞII NECESARI ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII

1Aplicarea pentru certificare: Certificarea este un 
proces voluntar, aplicantul  trebuie să solicite certificarea 
custodelui ariei naturale protejate Lunca Siretului Inferior, 

şi anume ACDB – Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii 
Biologice.

2Pre-evaluarea: În majoritatea cazurilor este necesară o 
pre-evaluare a managementului terenurilor privind 
speciile invazive. Pre-evaluarea are drept scop 

familiarizarea proprietarului  cu cerinţele schemei de certificare. 
Custodele ariei protejate şi proprietarul terenului identifică 
împreună punctele tari dar şi punctele slabe ale arealului propus 
certificării din punct de vedere al managementului speciilor 
invazive care constituie potenţiale neconformităţi cu prevederile 
standardului de certificare.

3Rezolvarea neconformităţilor: proprietarul trebuie să 
adreseze toate potenţialele neconformităţi identificate şi 
orice alte neconformităţi cu cerinţele standardului. De 

asemenea, managerul urmăreşte să identifice şi să corecteze şi alte 
puncte slabe care nu au fost identificate cu ocazia pre-evaluării. 
Din moment ce acestea au fost rezolvate, proprietarul poate cere 
evaluarea managementului speciilor invazive de pe proprietatea 
sa.

4Consultarea factorilor interesaţi – Este un pas adresat 
cu precădere managementului forestier. Se face înainte de 
evaluarea principală (minim 4 săptămâni în avans), 

custodele ariei protejate desfăşoară o activitate de consultare 
publică, contactând părţile interesate (care pot afecta sau pot fi 
afectate de managementul forestier). Aceasta este parte a 
transparenţei procesului de certificare.
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5Evaluarea principală: are rolul de a oferi informaţii 
suficiente pentru a determina dacă modul de gospodărire a 
proprietăţii respective îndeplineşte cerinţele standardelor de 

certificare. În situaţii în care anumite prevederi ale standardului 
nu sunt îndeplinite (în totalitate sau parţial), se stabileşte dacă 
neconformitatea constatată este minoră sau majoră. De obicei, 
neconformităţile majore sunt sistematice/ au o extindere mare în 
timp/ afectează o suprafaţă mare.

6
Acordarea certificatului: Certificatul este acordat cu 
condiţia îndeplinirii cerinţelor specificate mai sus, pe o 
perioadă de 5 ani.

7 Monitorizarea: Certificatorul asigură monitorizarea 
periodică (de obicei anuală) a proprietăţilor certificate, 
pentru a evalua:

Ÿ modul de rezolvare a condiţiilor emise cu ocazia elaborării 
certificatului;

Ÿ problemele identificate de factorii interesaţi – la nivelul 
managementului forestier;

Ÿ dificultăţi apărute în obiectul certificatului (suprafaţa, 
proprietatea etc.);

Ÿ conformitatea cu noile cerinţe ale standardului (în cazurile în 
care standardele ce certificare sunt actualizate/completate).

8
Re-certificarea: O nouă re-evaluare se derulează înainte 
de expirarea certificatului, pentru a se păstra statutul de 
certificare, rezultând în eliberarea unui nou certificat.

26



Date de contact:

ACDB (Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii 
Biologice)
Str. Ion Creangă nr.12, Focşani
Judeţul Vrancea, România
Tel fix: +40337109662
Mob: +40727559024
Fax: +40337109662
e-mail: office@acdb.ro
www.acdb.ro
www.facebook.com/OrganizatiaACDB
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