Ambrosia artemisiifolia
Ecosistemele pot fi perturbate prin prezen a speciilor vegetale
invadatoare i colonizatoare. Pentru ara noastr sunt men ionate 73 de specii
invazive (autohtone i alohtone), lemnoase i ierboase.
Planta invaziv este aceea care se înmul e te, în dezavantajul celorlalte
plante, datorit unui factor ecologic favorabil natural sau antropic.
Plantele invazive anuale ocup , de obicei, zone libere, în timp ce plantele
invazive perene pot elimina speciile indigene; aceste specii pot deveni un factor
ecologic perturbant pentru vegeta ie, sc zând filodiversitatea.
Fenomenul de invazie apare în habitatele în care concuren a este slab
sau este sl bit de interven ia omului.
O plant invaziv este caracterizat de: modalit i rapide de propagare,
producerea a numero i germeni anual, mijloace de reproducere vegetativ ,
cre tere rapid , tulpin groas , organe subterane puternice i este evitat de
animalele fitofage.
Globalizarea i dezvoltarea transporturilor, a comer ului i turismului au
furnizat oportunit i ca speciile s fie r spândite accidental sau deliberat.
Frecvent semin e sau fragmente din corpul vegetativ al unor plante str ine
ajung prin intermediul m rfurilor la distan e mari de locul de origine.
Degradarea habitatelor naturale, ecosistemelor i câmpurilor agricole
care a avut loc în întreaga lume a f cut s fie mult mai u or pentru speciile
str ine s se stabileasc i s devin invazive.
Schimbarea climatic global este, de asemenea, un factor semnificativ
care contribuie la r spândirea i stabilirea speciilor invazive str ine. Una dintre
cele mai întâlnite plante invazive este Ambrosia artemisiifolia.
Ambosia artemisiifolia (iarba pârloagelor) se g se te frecvent de-a lungul oselelor i al
c ilor ferate, atât în intravilan, cât i în extravilanul localit ilor. Ea este o specie invaziv , inclus
în lista oficial a buruienilor de carantin , caracterul nociv al speciei fiind cauzat de afec iunile
alergice pe care le provoac în perioada înfloririi.
Ambosia artemisiifolia este o plant originar din America de Nord, prezen a ei fiind
remarcat înc din 1853 în Germania i din 1870 în Elve ia. La noi în ar , s-a aclimatizat recent,
putând fi întâlnit cu prec dere pe Valea Mure ului, în Banat, în jude ele Bihor, Vaslui, Giurgiu.
În contextul înc lzirii globale a crescut foarte mult produc ia de polen de ambrozie; cantitatea de
polen se dubleaz în perioadele de secet i temperaturi crescute, planta având o perioad
lung de înflorire (din iulie pân la sfâr itul toamnei). Ea reprezint una dintre cauzele principale
ale rinitelor alergice din Canada, SUA i Europa. Polenul acestei plante este unul dintre factorii
agravan i ai astmului bron ic la sfâr itul verii.
Biologul or dean Ana Marossy recomand smulgerea din r d cini a ambroziei înainte
ca inflorescen ele s ajung la maturizare, deoarece acestea provoac alergii la nivelul c ilor
respiratorii.
În Ungaria i Austria, combaterea ambroziei este reglementat prin
lege de mai mult de 10 ani, cet enii unguri riscând amenzi de 200.000 de
forinti (aprox. 3000 lei) dac nu o distrug din gr dinile proprii sau din jurul
imobilelor.

Prim ria Municipiului Timi oara efectueaz periodic lucr ri de cosire i
smulgere a buruienii alergogene Ambrosia artemisiifolia din spa iile verzi
puternic infestate. De asemenea, încerc m s identific m terenurile virane
afectate de r spândirea acestei buruieni pentru luarea m surilor necesare.
Pe aceast cale, solicit m colaborarea persoanelor fizice i juridice din Timi oara, în
eradicarea acestei buruieni, prin cosirea i smulgerea ei pe terenurile aflate în administra ia /
proprietatea lor, ceea ce ar spori considerabil eficien a m surilor luate de Prim ria Municipiului
Timi oara.
Prim ria Municipiului Timi oara a reglementat prin Hot rârea de
Consiliu Local nr.206/2009, care modific
i completeaz H.C.L. 371/2007
urm toarele: Art.25, alin. x) constituie contraven ie „nedistrugerea buruienilor i
în mod special a celor cu poten ial alergen (iarba pârloagelor-Ambrosia
artemisiifolia, pelinul – Artemisia sp.) de pe spa iile verzi, prin scoaterea
r d cinilor, smulgere, cosire.”
De asemenea, Regulamentul privind factorii de mediu din zona
metropolitan Timi oara, la Cap.I, Art. A, alin. i) prevede c : persoanele fizice i
juridice au obliga ia de „distrugere a buruienilor i în mod special a celor cu
poten ial alergen (iarba pârloagelor - Ambrosia artemisiifolia, pelinul – Artemisia
sp.) de pe spa iile verzi, prin scoaterea r d cinilor, smulgere, cosire”.

