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ABSTRACT
In a previous paper we presented the localities in Romania where we
identified populations of Ambrosia artemisiifolia. Between 2008-2011, investigations
were continuing. Our data clearly show that Ambrosia is present throughout the
country. The territories heavily infested are railway embankments, along traffic
routes, gravel pits, building sites, forest edges, industrial areas, cemeteries and
recreational areas. It is quite common to find ragweed in many private gardens, or
flower pots in urban areas. The few foci observed along riversides got there by
household waste and construction waste. In many rural communities find it on the
drainage ditches. Disturbed and neglected land (on city limits and outside the city),
abandonment of land without subsequent turning of stubble and another wrong
agricultural practice, absence of ruderal weed control are the main causes that favor
the dissemination of our country. Intensity of anthropogenic influence is manifested
mainly by transport of materials and soil movement during road rehabilitation and
construction of highways. The recent observations show that could be expected to
appear on agricultural fields, now being found only on the outskirts of cultivated land,
at 5-6 meters from high traffic roads. Ambrosia benefits from human activities to
spread. This implies a strong control strategy. The main objective of the fighting
activities need to be to reduce damages caused by its pollen and to limit its expansion.
If invasion by Ambrosia is left uncontrolled, increase of allergies could heavily
augment the treatments. Knowledge about mechanical or chemical control of ragweed
could be very important for road and rail services, agricultural institutions, farmers,
staff responsible for managing natural areas, institutions that approves and oversees
residential sites and factories, responsible personnel of the administrations from cities
and rural localities. Reducing the population is more required than simply reducing
its biomass. Individual measures often do not solve the real problem. In Timisoara, the
fight against such a quarantine organism became in fact obligatory by administrative
decision in 2007. A. artemisiifolia has been fought by grubbing and repeated cutting
(in parks, along the main roads). This taxa respond to the cutting by producing more
secondary branches. Under these conditions we determined and compared several
eco-physiological parameters. SLA and SLW are good indicators of leaf toughness.
LWL is useful measure of the physiological water status of plants. Leaves of Ambrosia
are highly plastic in response to their growing conditions, varying greatly in
morphology, anatomy and physiology.
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INTRODUCERE

Ambrosia artemisiifolia este specia cea mai de succes dintre plantele
adventive. Este o plantă de zi scurtă şi cu rată mare de germinare dacă seminţele ajung
la mai puţin de 4 cm adâncime. Inundaţiile, creşterea CO2, ozonului şi plumbului
(Martinez et al., 2002; Garbutt et al., 1990; Ziska, 2002; Pichtel et al., 2000) nu au
niciun efect iar concentraţiile crescute de sare pot reduce germinarea, fenomenul fiind
însă reversibil (DiTommaso, 2004). Un model de creştere şi dezvoltare a fost dezvoltat
de Deen et al. (2001).
Intr-o lucrare anterioară (Ianovici, 2009c) am prezentat localităţile din
România în care am identificat populaţii de Ambrosia. Între anii 2008-2011,
investigaţiile s-au derulat continuu. Datele noastre arată clar că A. artemisiifolia este
prezentă în întreaga ţară.
Cunoştinţele despre controlul mecanic sau chimic ar putea fi foarte important
pentru serviciile de transport feroviar şi rutier, instituţii agricole, fermieri, personalul
responsabil pentru gestionarea zonelor naturale, instituţiile care aprobă şi
supraveghează site-uri rezidenţiale şi fabricile, personalul responsabil de
administraţiile de la oraşe şi localităţi rurale. Ambrosia poate fi controlată cu succes
folosind multe erbicide, inclusiv 2,4-D, atrazin, bentazon, dicamba, diuron, linuron şi
MCPA (Saint-Louis et al, 2005). Pe de altă parte s-a demonstrat că ratele recomandate
de linuron pot oferi de fapt un stres pentru a stimula creşterea plantelor în acelaşi mod
ca şi cositul mecanic, demonstrat a stimula producţia rapidă de tulpini laterale la
această specie (Vincent & Ahmim 1985; Irwin & Aarson, 1996). Ambrosia a dezvoltat,
de asemenea, rezistenţa la erbicide S-triazine, cum ar fi atrazin, cloransulam-metil,
cianazin, simazin (Patzoldt et al 2001). Prin aplicarea pe termen lung a aceloraşi
erbicide, este foarte probabil să se instaleze rezistenţa, plantele respective să fi fost
selectate, acestea răspândindu-se mult mai eficient (Brandes & Nitzsche, 2006).
Prezentăm aici rezultatele investigaţiilor din vestul şi nord-vestul României
care au inclus suprafeţe importante din regiunile istorice Banat şi Crişana,
corespunzătoare judeţelor Arad, Bihor şi Timiş. De asemenea ilustrăm observaţiile
făcute în perioada 2008-2011, cu instantanee fotografice de pe tot cuprinsul ţării, din
habitate foarte diferite. Pornind de la observaţiile efectuate în Timişoara de-a lungul
timpului, am determinat şi comparat mai mulţi parametri eco-fiziologici la această
plantă. Ambrosia artemisiifolia, la fel ca alte plante invazive, tinde să răspundă plastic
prin reglări morfologice şi fiziologice pentru a dispune de resurse (Claridge &
Franklin, 2002). Greutatea foliară specifică, aria foliară specifică, conţinutul relativ de
apă foliară, conţinutul în cenuşă, apa foliară pierdută, densitatea și grosimea variază
foarte mult între frunze pe aceeaşi plantă, specii diferite, şi cu regimuri diferite de
nutrienți, umiditate şi lumină. Printre indici ai sclerofiliei sau durităţii frunzei au fost
incluşi: consistența (Werger & Ellenbroek 1978; Cowling & Campbell 1983),
grosimea frunzei (Mooney et al 1982.), umiditatea (Loveless, 1962), rezistenţa la
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rupere (Wright & Boland 1989) și raportul de fibre/ proteine sau azot (Streubing &
Alberdi 1973). Indicii cei mai utilizaţi sunt greutatea foliară specifică (SLW) şi aria
foliară specifică (SLA).
MATERIALE SI METODE

Starea de sănătate a frunzelor a fost constatată la momentul recoltării. Frunzele
au fost transferate imediat în saci individuali. În laborator a fost folosit un perforator
pentru a preleva discuri foliare. Discurile proaspete din mijlocul laminei au fost
cântărite înainte de a fi plasate în cupe individuale şi uscate. Discurile au fost
recântărite după uscare la aproximativ 70°C timp de 48 h (Steinbauer, 2000). Greutatea
foliară specifică (specific leaf weight – SLW, leaf mass per aria – LMA sau specific
leaf mass - SLM) în g/cm2, a devenit un parametru utilizat pe scară largă ca indicator al
durităţii frunzelor la atacul ierbivorelor (Landsberg, 1990; Abbott et al. 2000) şi
reprezintă de fapt inversul SLA (Steinbauer, 2000).
Aria foliară specifică (“specific leaf aria” - SLA) descrie eficienţa cu care
frunza captează lumina în raport cu biomasa investită în frunze (Marshall & Monserud,
2003). SLA este pozitiv legată de ratele de creştere relativă, concentraţiile de nutrienţi
foliari şi capacităţile fotosintetice (Cramer et al, 2000; Wright & Westoby, 2002;
Grubb, 2002). Pentru determinarea SLA s-au perforat 15 discuri cu suprafaţă
cunoscută. Proba s-a uscat la 60°C - 70°C timp de cel puţin 24 de ore până la greutate
constantă. SLA (cm2g-1) din fiecare frunză a fost calculat prin raportarea ariei frunzelor
la greutatea frunzelor uscate (Cornelissen et al, 2003; Kardel et al, 2009; Patel &
Saravanan, 2010).
Apa foliară pierdută (LWL – “leaf water loss”) a fost calculată folosind o
formulă adaptată după Clarke & McCaig (1982):
LWL= DW (leaf dry weight) × 100 / FW (leaf fresh weight)
1.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Contribuţii la distribuţia speciei Ambrosia artemisiifolia în V şi NV României

Teritorii puternic infestate sunt terasamente de cale ferată, rute de trafic,
balastiere, site-uri de constructii, margini de pădure, zone industriale, cimitire şi zone
de agrement. Este destul de comună în multe grădini private sau zone verzi urbane.
Focarele observate de-a lungul râurilor au apărut prin depozitarea deşeurilor menajere
şi a reziduurilor din construcţii. În multe comunităţi rurale pot fi întâlnite masiv în
şanţurile de drenaj. Terenurile neglijate (intravilan şi extravilan), abandonarea
terenurilor fără transformarea completă a miriştii şi alte practici agricole greşite
(aplicarea aceluiaşi erbicid), lipsa controlului buruienilor ruderale sunt principalele
cauze care favorizează diseminarea în ţara noastră. Intensitatea influenţei antropice se
manifestă în principal prin transportul de materiale şi circulaţia solului în timpul
activităţilor de construcţii. Observaţii recente arată care ar putea fi de aşteptat să apară
95

IANOVICI: Approaches on the invasive alien taxa in Romania - Ambrosia artemisiifolia (ragweed) II

masiv pe terenurile agricole, în prezent fiind găsite doar pe marginea terenurilor
cultivate, la 5-6 metri distanţă de drumurile cu trafic intens.
În timpul activităţilor de construire a marilor complexe comerciale şi a marilor
ansambluri rezidenţiale, a reabilitării drumurilor și construcția de autostrăzi, se produc
mari mişcări ale solului şi transport masiv de materiale. Acest fapt facilitează
instalarea unor populaţii impresionante de Ambrosia şi de aceea se impun măsuri
grabnice în aceste zone.
Nu există dovezi certe până acum pentru ameninţări cu privire la speciile
indigene. Am semnalat intrarea acestei specii invazive pe Sărăturile de la Diniaş
datorită vecinătăţii stânelor de oi. Dacă păşunatul nu este stopat, biodiversitatea acestei
rezervaţii poate fi primejduită în scurtă vreme.
În judeţul Arad, am identificat populaţii mari şi foarte mari în 79 de localităţi:
1 municipiu (Arad), 6 oraşe (Chişineu-Criş, Ineu, Lipova, Sebiş, Sântana, Pâncota), 72
de comune şi sate (Agrişu Mare, Aldeşti, Andrei Saguna, Arăneag, Avram Iancu,
Baraţca, Bârsa, Berindia, Bocsig, Buhani, Buteni, Chesinţ, Chier, Cicir, Cladova,
Covăsânţ, Cruceni, Cuied, Cuvin, Dezna, Donceni, Drauş, Dud, Firiteaz, Fiscut,
Galşa, Ghioroc, Groşi, Hodiş, Horia, Hunedoara Timişană, Iermata Neagră, Iermata,
Laz, Lazuri, Măderat, Măgulicea, Mailat, mănăstirea Feredeu, Mănăştur, Mândruloc,
Mânerău, Mâsca, Mermeşti, Miniş, Moneasa, Moroda, Neagra, Neudorf, Păulian,
Păuliş, Prunişor, Poiana, Rănuşa, Răpsig, Şagu, Sălăjeni, Sâmbăteni, Seleuş, Şimand,
Şiria, Slatina de Criş, Târnova, Vinga, Vârfurile, Vidra, Vladimirescu, Voivodeni,
Zăbrani, Zerind, Zimandcuz, Zimandu Nou).
În judeţul Bihor, am identificat populaţii mari în 136 de localităţi: 3 municipii
(Oradea, Beiuş, Salonta), 3 oraşe (Aleşd, Ştei, Vaşcău) şi 130 de comune şi sate
(Albeşti, Alparea, Ant, Auşeu, Avram Iancu, Băile Felix, Bălaia, Belejeni, Belfir,
Birtin, Borod, Borozel, Borşa, Borz, Brăteşti, Briheni, Bucium, Cacuciu Vechi,
Călătani, Căpâlna, Cărăsău, Căuaşd, Câmp, Câmp-Moţi, Coleşti, Ceica, Ceişoara,
Cetea, Cheşa, Cheriu, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Codrişoru, Codru, Copăceni,
Corbeşti, Corniţel, Cotiglet, Cucuceni, Dicăneşti, Drăgăneşti, Drăgeşti, Dumbrăviţa de
Codru, Duşeşti, Felcheriu, Feneriş, Forău, Fughiu, Gheghie, Ghighişeni, Ginta, Girişu
Negru, Grădinari, Groşi, Gurbediu, Hidişelu de Jos, Hidişelu de Sus, Hotărel, Inceşti,
Livada Beiuşului, Lugaşu de Jos, Lugaşu de Sus, Lunca, Luncşoara, Mierlău, Mizieş,
Ogeşti, Oşorhei, Păcăleşti, Pădurea-Neagră, Păntăşeşti, Peştiş, Petid, Petrani, Petrileni,
Pocluşa de Beiuş, Pocola, Poietari, Poşoloaca, Prisaca, Răbăgani, Râpa, Rieni, Rogoz,
Rohani, Rotăreşti, Săbolciu, Săcădat, Săldăbagiu Mic, Sălişte de Pomezeu, Sâmbăta,
Sânmartin de Beiuş, Sânnicolau de Beiuş, Sântelec, Sârbeşti, Săucani, Sebiş, Seghişte,
Şerani, Şoimi, Stracoş, Sudrigiu, Şumugiu, Suplacu de Tinca, Şuştiu, Talpe, Tămaşda,
Tăşad, Ţigăneştii de Beiuş, Tileagd, Tilecuş, Tinăud, Tinca, Tomnatic, Topa de Criş,
Topeşti, Tulca, Uileacu de Beiuş, Uileacu de Criş, Ursad, Urviş de Beiuş, Urvind,
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Vărzarii de Jos, Vărzarii de Sus, Vadu Crişului, Vălanii de Beiuş, Valea de Jos, Valea
Mare de Criş, Vărăşeni, Zăvoiu).
În judeţul Timiş, am identificat populaţii mari şi foarte mari în 165 de
localităţi: 2 municipii (Lugoj, Timişoara), 8 oraşe (Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaş,
Făget, Deta, Gătaia, Recaş, Ciacova) şi 155 de sate şi comune (Albina, Alioş, Babşa,
Bacova, Bărăteaz, Băteşti, Bazoş, Beba Veche, Begheiu Mic, Belinţ, Bencecu de Jos,
Bencecu de Sus, Beregsău Mare, Beregsău Mic, Bichigi, Boldur, Brăneşti, Breazova,
Bucovăţ, Bulgăruş, Bulza, Bunea Mare, Bunea Mică, Călacea, Cebza, Cerneteaz,
Checea, Cheglevici, Cherestur, Chevereşu Mare, Chişoda, Chizătău, Coşeviţa, Colonia
Mică, Comloşu Mare, Comloşu Mic, Corneşti, Coşava, Coşeviţa, Coşteiu, Coşteiu de
Sus, Crai Nou, Cralovăţ, Cruceni, Curtea, Diniaş, Dolaţ, Gad, Dragşina, Drăgşineşti,
Dudeştii Vechi, Dumbrava, Dumbrăviţa, Fârdea, Fibiş, Foeni, Găvojdia, Gelu, Ghilad,
Ghiroda, Giarmata, Giarmata-Vii, Giroc, Giera, Giulvăz, Gladna Montană, Gladna
Română, Gotlob, Grabaţ, Grăniceri, Groşi, Gruni, Hăuzeşti, Herneacova, Hezeriş,
Hodoni, Homojdia, Ianova, Ictar-Budinţ, Iohanisfeld (Ionel), Iosifalău, Ivanda, Izvin,
Jabăr, Jebel, Jena, Jupâneşti, Jupani, Lenauheim, Livezile, Lovrin, Lugojel, Lunga,
Margina, Maşloc, Mâtnicu Mic, Moşniţa Nouă, Moşniţa Veche, Murani, Nadăş,
Nemeşeşti, Nerău, Ohaba-Forgaci, Orţişoara, Otelec, Pădureni, Parţa, Păru, Peciu Nou,
Periam, Pesac, Petrovaselo, Pişchia, Pordeanu, Povârgina, Răchita, Remetea Mare,
Remetea Mică, Rudicica, Rudna, Sânmihaiu Român, Sânandrei, Săcălaz, Săceni, Şag,
Sălbăgel, Sălciua Nouă, Sânpetru Mic, Satchinez, Seceani, Sinersig, Sinteşti,
Stanciova, Sudriaş, Surduc, Susani, Şuştra, Temereşti, Teremia Mare, Teremia Mică,
Ţipari, Toager, Tomeşti, Topolovăţu Mare, Topolovăţu Mic, Traian Vuia, Urseni,
Utvin, Valea lui Liman,Valea Lungă Română, Variaş, Voiteg, Vucova, Zolt, Zorani).

Fig.1. Pietriş pentru construcţii “cucerit” de Ambrosia,
Moneasa - Arad, iulie 2011
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Fig. 2. Dig proaspăt refăcut, invadat de
Ambrosia, Văcăreni - Tulcea, august 2010
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Fig.3. Centrul oraşului Mangalia, august 2010

Fig.4. Drum reabilitat în apropiere de Caransebeş –
Caraş Severin, iulie 2009

Fig.5. Cimitirul din Calea Şagului, Timişoara

Fig.6. Zone verzi din vecinătatea blocurilor de locuinţe, Timişoara, iulie-septembrie 2008
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Fig.7. Împrejurimile unui supermarket (neigienizate, respectiv amenajate), Timişoara, 2009

Fig.8. Pătrunderea în Parcul Rozelor (iulie) şi Parcul Justiţiei (octombrie), Timişoara, 2009

Fig.9. Şanţuri de drenare invadate, Bacova şi Jena, iulie 2008
99

IANOVICI: Approaches on the invasive alien taxa in Romania - Ambrosia artemisiifolia (ragweed) II

Fig.10. Deşeuri urbane depozitate la întâmplare pe terenuri virane, Timişoara, 2010

Fig. 11. Ambrosia pătrunsă pe Sărăturile de la
Diniaş, facilitată de prezenţa stânelor de oi, 2008

Fig.12. Împrejurimile unei cladiri părăsite,
Checea, 2008

Fig.13. Teren intravilan neîngrijit, Lovrin şi Periam, septembrie 2008

100

Annals of West University of Timişoara, ser. Biology, 2011, vol XIV, pp. 93-112.

Fig. 14. Şantier abandonat şi lucrări agricole de toamnă care exclud zonele marginale ale terenurilor, dispuse
lângă şosea, Satchinez, 2008

Fig. 15. Cultură de porumb invadată la extremitatea terenului cu Ambrosia, Lugoj (iulie) şi Pădureni
(august), 2008

Fig.16. Teren intravilan neîngrijit cu populaţii massive de Ambrosia, Variaş (septembrie) şi Jupa (iulie) 2008
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Ambrosia beneficiază de activităţile umane pentru a se răspândi. Acest lucru
presupune o strategie de control puternică. Obiectivul principal al activităţilor de
combatere trebuie să vizeze reducerea daunelor cauzate de polen şi de a limita
expansiunea sa, fapt asupra căruia am atras atenţia încă din anul 2000 (Faur et al,
2000; Faur & Ianovici, 2001). În cazul în care invazia cu Ambrosia este lăsată
necontrolată, creşterea numărului de alergici ar putea creşte puternic costurile
tratamentelor (Ianovici & Faur, 2001; Ianovici et al, 2009a; Ianovici et al, 2009b).
2.

Parametri ecofiziologici în condiţiile tăierilor repetate – studiu de caz

Fig. 17. Plantă cu o singură tulpină (a), cu două tulpini dezvoltate rapid după ruperea primei axe (b)
şi cu numeroase tulpini dezvoltate după multiple cosiri (c)

Măsurile individuale nu rezolvă problema reală a invaziei cu Ambrosia. În
Timişoara, lupta împotriva unui astfel de organism de carantină a devenit, de fapt,
obligatorie printr-o decizie administrativă din 2007. A. artemisiifolia a fost defrişată şi
tăiată repetat (în parcuri, de-a lungul drumurilor principale). Specia reacţionează cu
plasticitate fenotipică ridicată la densitate şi la concurenţa altor plante (Paquin &
Aarssen 2004; Throop 2005). Plantele solitare sunt mai scurte, dar mai ramificate. Pe
teritoriul României am identificat şi aşa numitele “early form” care înfloresc la
începutul lunii iulie, aşa cum a semnalat şi Reznik (2009) în Rusia. Monitorizarea
aeropolenului prin metoda volumetrică de colectare, identificare şi cuantificare a
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evidenţiat şi situaţii în care Ambrosia produce polen chiar şi în luna iunie (Juhasz et al,
2001; Juhasz et al, 2002; Juhasz et al, 2004; Ianovici & Faur, 2005; Ianovici, 2006;
Ianovici & Sîrbu, 2007; Ianovici, 2007a; Ianovici , 2007b; Ianovici, 2007c; Ianovici,
2008a; Ianovici, 2009a; Ianovici, 2009b; Ianovici, 2010).
Îndepărtarea apexului caulinar întârzie iniţierea înfloririi dar îmbunătăţeşte
ramificaţia. Cositul în timpul înfloririi reduce generarea de inflorescenţe, deci
diminuează cantitatea de polen dar nu este suficient. Eliminarea multor focare prin
scoaterea plantelor din sol cu întreg sistemul radicular poate ajuta la reducerea
numărului de seminţe şi, prin urmare, poate încetini răspândirea, aspect menţionat şi de
Bohren et al. (2006). Plantele îşi menţin creşterea după înflorire, prin alungirea
internodurilor. Ramificaţia începe de la 2-4 cm deasupra nivelului solului şi include
numeroase ramuri secundare. Tulpinile se rup uşor şi au toleranţă scăzută la călcare.
Este mezomorfă deoarece la zece minute după desrădăcinare sau ruperea tulpinilor,
părţile detaşate devin flasce, ceea ce dovedeşte că planta investeşte puţin în ţesuturi
mecanice. Însă o mare parte dintre părţile detaşate pot redeveni turgescente în 20-30
de minute de menţinere în apă. Înălţimea este puternic dependentă de habitat, în
special de apă şi concurenţă. Deoarece specia nu dispune de organe de depozitare si
are un sistem radicular superficial, nu cresc bine în perioadele secetoase şi pe soluri
bine drenate (Bollinger et al., 1991). A. artemisiifolia creşte mai bine în condiţii calde
şi umede, temperatura scăzută şi umiditatea necorespunzătoare întârziind dezvoltarea
(Deen et al, 1998b; Deen et al., 1998a). Creşterea sa rapidă în perioada juvenilă
reprezintă un avantaj în competiţie (Armesto & Pickett, 1985). Ambrosia este
cunoscută pentru a recupera relativ după acţiunea mai multor forme de stres (Ballard et
al. 1996), prin urmare, reducerea populaţiilor este mai de dorit decât simpla reducere a
biomasei acesteia prin folosirea erbicidelor.
Perioada de înflorire durează de regulă, din luna iulie până în octombrie şi
plantele răspund la tăiere prin producerea multor ramuri secundare. În aceste condiţii
am determinat şi comparat mai mulţi parametri eco-fiziologici.
În cazul materialului vegetal recoltat din preajma unei artere cu trafic rutier
intens, plantele fiind neînflorite şi necosite, SLA (fig.19) este cu mult mai mare decât
în cazul materialului vegetal recoltat din preajma unei artere cu trafic rutier intens,
plantele fiind neînflorite şi cosite. Valori mai mari ale SLA au tendinţa de a
corespunde cu investiţii relativ mici în mecanisme de apărare (în special cele
structurale) şi durata de viaţă scurtă a frunzelor (Cornelissen et al., 2003). În general,
speciile cu SLA mare sunt caracterizate prin concentraţii mari de azot, rate ridicate ale
emisiilor de CO2 şi asimilare de N pe unitatea de frunză şi masă radiculară, respectiv o
rată ridicată de fotosinteză pe unitate foliară (Lambers & Poorter, 1992; Wright et al.,
2004; Sefton et al., 2002). Aceste specii sunt adaptate pentru o rată mare de achiziţie a
resurselor. Specii cu SLA mare au cale mai scurtă de difuzie de la stomate la
cloroplaste (Parkhust, 1994). Mai mult decât atât, specii cu resurse bogate tind să aibă
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SLA mai mari decât cele în medii cu stres de resurse (Shipley & Vu,
Vu 2002).
Diferenţele în SLA între frunzele aceleiaşi specii (de exemplu, juvenile faţă de
mature), pot fi legate de diferenţele în capacitatea de fotosinteză, precum şi de suportul
mecanic al plantei (King,, 1999). În studii de fiziologia plantelor se foloseşte de mai
mulţi ani aria foliară specifică (aria în mm2 / greutate uscată în mg sau cm2/g)) pentru a
compara grosimea şi / sau densitatea frunzelor (Vile et al, 2005). Acest lucru se
datorează faptului că SLA este influenţată de specie (Cunningham et al., 1999),
1999) de
mediu (de exemplu, disponibilitatea de apă, nutrienţi şi lumină), modificări ale
capacităţii de fotosinteză (Pinkard & Beadle, 1998) etc. Variaţia în SLA cu
longevitatea frunzelor reflectă diferit raporturile cost-beneficiu asociate cu producţia
de frunze. De exemplu, frunzele unor conifere, sunt considerate costisitoare dar sunt
productive mai mult decât foioasele (Eamus et al., 1999). Choong et al. (1992) au
constatat că duritatea foliară este corelată negativ cu conţinutul de substanţă uscată
exprimat prin SLA. O definiţie precisă a durităţii foliare (o trăsătură biomecanică)
biomecanică este
"the
the amount of work needed to fracture a leaf" ((Choong, 1996). Speciile cu SLA mici
au, în general, valori ridicate pentru conţinutul de substanţă uscată, concentraţiile
ridicate de compuşi secundari, frunze şi rădăcini cu mare longevitate (Choong.
(Choong et al,
1992; Ryser & Urbas, 2000
2000). Aceste specii par a fi orientate pentru conservarea
resurselor dobândite (Poorter & Garnier, 1999; Wright et al., 2002).
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Fig. 18. Greutatea foliară specifică şi aria foliară specifică la eşantioanele studiate

Determinarea de rutină a SLW contribuie la o mai bună înţelegere a fenologiei,
fenologiei
agenţilor care influenţează schimbările vigorii plantelor şi factorilor care influenţează
calitatea frunzelor ca hrană pentru insecte (Steinbauer, 2000). SLW are valori mici la
Ambrosia. SLW coborât indică un poten
potențial mai mare de creștere
tere rapidă (Westoby,
1998). În cazul materialului
ului vegetal recoltat din preajma unei artere cu trafic rutier
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intens, plantele fiind neînflorite şi necosite, SLW (fig.19) este mai mic decât în cazul
materialului vegetal recoltat din preajma unei artere cu trafic rutier intens, plantele
fiind neînflorite şi cosite. În acelaşi timp, plantele cosite (fig. 20) pierd mai puţină apă.
Frunzele sunt cele mai sensibile în timpul expansiunii (Nobel et al. 1975). Poorter et
al. (2009) au arătat faptul că variația de temperatură și a disponibilităţii apei determină
variaţii substanțiale ale SLW la plantele terestre. Pentru o anumită specie, SLW se
poate schimba ca răspuns la variațiile privind disponibilitatea nutrienților și / sau
umezeala (Mooney et al, 1978; Shaver, 1983), ierbivore (Wright & Boland, 1989),
intensitatea luminii (Gulmon & Chu, 1981), temperatura (Ku & Hunt, 1973),
altitudinea (Körner, 1989), concentrațiile atmosferice de CO2 (Vu et al, 1989) și SO2
(Coleman et al, 1989), cu pubescenţa (Ehleringer & Cook, 1984), sezonul
(Lewandowska & Jarvis, 1977), vârsta (Oren et al, 1986). SLW a fost de asemenea
folosit ca un index al produşilor fotosintetici (Jurik, 1986), pentru estimarea ratei
fotosintezei la conifere (Oren et al, 1986) și ca o reacție la stres hidric (Rascio et al,
1990). SLW scade ca răspuns la scăderea intensității luminii (Jurik, 1986). Pentru a
maximiza captarea luminii pe unitatea de azot investit, frunzele umbrite au SLW mult
mai mici decât frunzele expuse luminii solare (Evans, 1989). SLW este considerat a
reflecta acumularea relativă de carbon reprezentând investițiile necesare pe unitatea de
suprafață foliară și este adesea negativ corelată cu azotul şi concentrațiile de fosfor
(Schlesinger & Chabot, 1977; Sobrado & Medina, 1980), care sunt mai mici la
sclerofile decât mezofite (Loveless, 1962). Specii pe soluri uscate si infertile converg
spre SLW mare (Diemer, 1998; Ryser & Urbas 2000). Se crede că consolidarea
structurală conferă durată de viață mai lungă frunzelor şi toleranţă la diverşi factori
fizici și ierbivore (Chabot & Hicks 1982; Wright & Cannon 2001). În medii sărace în
nutrienţi, speciile dominante tind să aibă SLW ridicat (Chapin, 1980). Alte explicații
pentru SLW maxime în zone aride au fost sugerate. De exemplu, frunzele groase pot fi
avantajoase în habitatele cu iradiere mare, deoarece la mezofile are loc “internal self
shading” (Smith et al, 1998). În mod similar, în lumină scăzută, autoumbrirea internă
poate fi evitată prin construirea frunzelor subţiri, cu SLW mic. SLW poate fi gândit ca
investiție (masă foliară), asociată cu o rată de rentabilitate având în vedere potențialul
(lumina - zona de captare). Multe din trăsăturile comune frunzelor de la specii din
habitate uscate (de exemplu, groase, dure, cu frunze şi cuticule groase) au fost
interpretate ca adaptări la stresul hidric (Niinemets 2001); aceste trăsături îi conferă
SLW mai mare şi cresc rezistența la ofilire. Cu toate acestea, apariția aceloraşi
trăsături la aceleași specii care cresc pe soluri sărace în nutrienți, a condus pe alții să
propună că SLW mare este o adaptare prin care crește durata de viaţă a frunzelor în
habitate unde creșterea rapidă nu este posibilă (Chapin et al. 1993; Turner, 1994).
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CONCLUZII

Analiza celor trei parametri (greutatea foliară specifică, aria
ria foliară specifică
şi apa foliară pierdută) pentru eşantioanele studiate ne arată că în condiţiile de stres
indus prin cosire, plantele supravieţuiesc prin creşterea rapidă a biomasei foliare şi
intensificarea achiziţiilor de resurse. Prin urmare, metoda tăierilor repetate este o
metodă utilă în diminuarea
area cantităţii de polen şi seminţe, dar este mai eficient a se
folosi smulgerea cu întreg sistemul radicular în acţiunile de eradicare aale acestei plante
invazive.
•
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