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Abstract: The Vâlsan river is the only ecosystem in Romania and in the 

world where Romanichthys valsanicola, a Tertiary era relict, lives; this fish has a 
strictly limited habitat range and is on the Red List of U.I.C.N – under resolution D-
46 of the E.C., as a “critically endangered species”. At present, the river Vâlsan is 
subjected to a cumulative effect of the disrupting factors upstream, as a result of the 
hydroelectrical structures and of human activity. It also suffers a number of negative 
effects relating to the quantity and the quality of its water, which require taking 
urgent steps in order to be diminished. The paper presents the comparative situation 
of the invertebrate and piscicultural fauna prior to, and after, the beginning of the 
functioning of the Vâlsan hydrotechnical structure. 

 
 

Râul Vâlsan face parte din bazinul hidrografic al Argeşului. Izvorăşte din 
căldarea glaciară situată sub vârful Scărişoara Mare (2495m) de la altitudinea de 
2310 m, are o lungime de 83 km, o suprafaţă a bazinului de recepţie de 358 km2 şi 
se varsă în Argeş la altitudinea de 312 m, în localitatea Merişani. 

Interesul deosebit faţă de râul Vâlsan se datorează faptului că reprezintă 
singurul ecosistem din lume unde trăieşte Romanichthys valsanicola (asprete), 
endemit al ihtiofaunei României şi al bazinului Dunării, care, până în 1960, 
prezentata trei populaţii – în râul Argeş, din amonte de Corbeni până la Curtea de 
Argeş, în râul Doamnei, între Corbi şi Retevoieşti, şi în Vâlsan, din amonte de 
Brădet şi până în aval de Mălureni. În prezent, arealul se limitează la aproximativ 
10 km pe râul Vâlsan, fiind considerată cea mai periclitată specie din ihtiofauna 
Europei, înscrisă pe Lista Roşie a U.I.C.N – rezoluţia D – 46 a CE, ca “specie 
critic periclitată”. 

Valorificarea potenţialului hidroelectric al bazinului hidrografic Argeş a inclus şi 
amenajarea râului Vâlsan şi a afluentului său Dobroneagu. Debitele celor două râuri 
sunt acumulate în lacul Vâlsan, trecute prin uzina hidroelectrică şi derivate în lacul 
Vidraru. 

Regimul natural al râului Vâlsan a fost drastic influenţat prin punerea în funcţiune 
a uzinei hidroelectrice în anul 1967, care constituie cauza principală a dezechilibrului 
biocenotic al râului, deoarece acumularea nu lasă în aval de baraj nici un debit de 
servitute, apele râului refăcându-se numai pe seama potenţialului afluenţilor şi a 
resurselor freaticului, afectate şi ele de barare, aportul acestora fiind foarte scăzut, ceea 
ce a dus frecvent la situaţia ca albia râului să fie secată, pe distanţe relativ mari. 
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La diminuarea drastică a debitului din cauza amenajării hidrotehnice, considerată 
a fi cauza principală a declinului ecologic al râului, se adaugă degradarea albiei râului 
prin scoaterea  bolovanilor şi pietrelor pentru construcţii, refacerea naturală a biotopului 
prin aducerea acestora din amonte fiind practic imposibilă din cauza barajului. 
Colmatarea râului cauzată de evacuării aluviunilor din lac, creşterea gradului de poluare 
prin evacuarea apelor uzate de la populaţie şi de la Sanatoriu, fără epurarea acestora, 
determinând modificarea parametrilor fizico-chimici, exploatarea defectuoasă a 
materialului lemnos din zona riverană, diminuându-se bariera de protecţie a malurilor şi 
favorizând alunecările de teren, precum şi o serie de alte acţiuni antropice cu impact 
asupra faunei acvatice, constituie alte cauze majore care au dus la destabilizarea 
ecosistemului. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 
In perioada 1950 – 2002 au fost efectuate măsurători de debite lichide şi solide la 

staţia hidrometrica Brădet, atât în regim natural (înainte de construcţia barajului hidrotehnic), 
precum si în regim amenajat (ulterior amenajării hidrotehnice). Determinarea evoluţiei 
conturului albiei s-a făcut prin interpretarea şi compararea profilelor transversale efectuate la 
staţia hidrometrica Brădet. Datele au fost preluate de la Administraţia Naţională „Apele 
Române” , Direcţia Argeş – Vedea, Piteşti. 

Rezultatele referitoare la fauna piscicolă şi de nevertebrate provin atât din cercetările 
din teren, în cadrul contractului Life Survival of Romanychthyscât, cât şi din literatura de 
specialitate, pentru perioada anterioară amenajării.  

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Diminuarea drastică a debitului răului Vâlsan este ilustrată de variaţia valorilor 

medii anuale în regim natural şi amenajat la staţia hidrometrica Brădet. Din prelucrarea 
şirului de date ce reprezintă debitele medii zilnice, lunare si multianuale, au rezultat 
valorile medii multianuale în regim natural şi modificat prezentate în tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Valorile medii multianuale în regim natural şi 
 modificat, în perioada 1950 - 2002 

Qnatural (m3/s) Qnatural (m3/s) Qmodificat (m3/s) Staţia 
hidrometrică 

Suprafaţa 
controlată (km2) 

1950 – 1967 1967 – 2002 
Brădet 123 2,76 2,78 0,95 

 
După cum se observa, debitele medii multianuale în regim natural pe perioada 

1950 – 1967, respectiv 1967 – 2002 au valori asemănătoare, dar situaţia regimului 
modificat arată că în perioada 1967 – 2002 se înregistrează debite care reprezintă doar 34 
% din valorile naturale.  

Variaţiile debitelor medii lunare pentru anii 1970, 1980 şi 1990 relevă o diminuare 
gradată, dar drastică, a valorii acestora (tabelul 2). 
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 Prin comparaţie, după 1999, în urma demersurilor făcute de Institutul de Biologie 
al Academiei Române pentru salvarea aspretelui, debitele au crescut progresiv, ajungând 
la valori comparabile cu cele înregistrate înainte de bararea râului (tabelul 3). 

Comparând profilele transversale efectuate în secţiunea Brădet de-a lungul 
timpului, se observă o adâncire a albiei în talveg, modificare ce poate fi explicată prin 
reţinerea în lacul de acumulare a materialului grosier, bolovăniş şi pietriş. Din cauza 
vitezei mici a apei,  determinată de valorile  debitelor, eroziunea în talveg nu este 
spectaculoasă, modificarea majoră evidenţiindu-se în evoluţia tipului de substrat care, 
înainte era de tip pietros – bolovănos, iar după 1985 este nisipos – bolovănos. 

 
Tabelul 2 

Variaţia debitelor medii lunare ale Râului Vâlsan 
în secţiunea Brădet (m3/sec) 

Luna / anul 1970 1980 1990 
Ianuarie 1,125 0,342 0,495 

Februarie 0,699 0,364 0,430 
Martie 1,949 0,819 0,457 
Aprilie 6,568 1,471 0,514 

Mai 5,581 2,546 0,502 
Iunie 1,137 1,750 0,521 
Iulie 3,566 0,592 0,478 

August 0,695 0,415 0,539 
Septembrie 0,320 0,263 0,811 
Octombrie 0,708 1,052 0,351 
Noiembrie 0,263 1,171 0,160 
Decembrie 0,234 0,987 0,765 

Q med. anual 1,904 0,981 0,502 
 

Modificările debitului şi albiei râului, precum şi celelalte influenţe antropice, au 
avut efecte negative asupra structurii şi funcţiilor biocenozelor acvatice ale Vâlsanului, cu 
precădere asupra faunei de nevertebrate bentonice şi a celei de peşti.  

În literatura de specialitate, există două lucrări în care sunt enumerate speciile de 
nevertebrate bentonice existente în Vâlsan înainte de amenajarea râului. N. Stoica, în 
1967, a identificat 22 specii din principalele ordine, între care efemeroptere - Rhithrogena 
semicolorata, Ecdyonurus venosus, Epeorus sp., Ephemerella ignita, Baëtis carpathicus, 
Baëtis pumilus, plecoptere - Perla maxima, Chloroperla sp., Protonemura sp., Leuctra 
sp., Isogenus sp., trichoptere – Sericostoma personatum, S. timidum, Halesus sp., 
Brachycentrus montanus, Rhyacophila septentrionis, Rh. Nubila, Microsema minima, 
Stenophylax stellatus, Agraylea sp., Silovaripilos sp., Drusus sp.; dintre diptere sunt 
menţionate Blepharocera fasciata, Odagonia monticola, Prosimulium hirtipes, 
Lymnophyes transcaucazicus. Se observă că dominau formele litoreofile. 

 



 
 
 

Tabelul 3  
 Debitele medii lunare si anuale in regim amenajat si natural  

in perioada 1999 – 2002 
 

Anul Debitul 
(m3/s) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual

Qm 0.49 1.25 1.85 3.26 2.55 1.29 1.36 5.22 1.60 0.61 0.97 1.17 1.80 
Qc 0.75 0.77 1.26 2.86 4.99 3.46 2.10 3.15 2.62 1.86 1.35 1.18 2.19 1999 
Qn 1.23 2.02 3.11 6.12 7.54 4.75 3.46 8.37 4.22 2.47 2.32 2.35 4.00 
Qm 0.74 1.00 1.41 3.29 0.98 0.72 1.40 0.29 0.32 0.20 0.24 0.19 0.90 
Qc 1.14 0.63 1.15 5.08 5.58 1.94 1.23 0.98 1.15 0.72 0.53 0.42 1.71 2000 
Qn 1.88 1.63 2.56 8.37 6.56 2.66 2.63 1.27 1.47 0.92 0.77 0.61 2.61 
Qm 0.56 0.60 0.41 0.47 0.41 0.94 0.64 1.19 0.50 0.92 1.05 2.46 0.84 
Qc 1.10 0.81 1.15 1.26 1.94 2.33 2.58 2.94 2.28 2.31 1.72 1.67 1.84 2001 
Qn 1.66 1.41 1.56 1.73 2.35 3.27 3.22 4.13 2.78 3.23 2.77 4.13 2.68 
Qm 0.23 0.30 0.48 1.45 0.51 1.49 1.81 1.47 2.74 1.17 0.73 0.59 1.08 
Qc 0.48 0.62 0.71 1.42 2.43 3.04 3.36 1.70 2.74 2.74 1.68 1.92 1.90 2002 
Qn 0.71 0.92 1.18 2.87 2.94 4.53 5.17 3.17 5.48 3.91 2.41 2.51 2.98 

 
(Qm = debit măsurat, Qc = debit captat, Qn = debit natural, Qm + Qc = Qn) 
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Victoria Tatole (1993) face o raportare a situaţiei după construirea lacului 

de baraj, în localitatea Brădet şi în amonte, în care se evidenţiază prezenţa, într-un 
număr foarte mare, a exemplarelor de Rhithrogena semicolorata, dintre 
efemeroptere, specie importantă dată fiind ponderea foarte mare a acesteia în 
hrana aspretelui (54,4%), în sectorul amonte de lac, şi practic dispariţia acesteia în 
aval, la Brădet, unde se înregistra o faună foarte săracă 

Probele prelevate în perioada 2000 – 2002 au relevat faptul că, în amonte 
de lacul de baraj, domină efemeropterele şi plecopterele, comparativ cu staţiile 
din aval, abundenţa acestora scăzând progresiv, în raport invers cu chironomidele. 
De notat faptul că Rhithrogena semicolorata a fost identificată în toate staţiile de 
prelevare din arealul aspretelui, specia fiind cea mai numeroasă dintre 
efemeroptere, precum şi fauna bogată identificată în staţia Brădet, ceea ce relevă 
refacerea zoobentosului în perioada 1993 – 2000.  

Spectrul grupelor mari a rămas constant, dar se constată că multe specii 
litofile au fost înlocuite cu altele al căror spectru ecologic este pelofil sau 
detritofil, însă fauna bentonică de insecte reofile este bogată, fiind afectată doar 
într-o măsură mai mică de factorii antropici şi având o capacitate mare de 
refacere, în comparaţie cu cea piscicolă. 

Înainte de 1967, ihtiofauna râului Vâlsan era reprezentată de 18 specii de 
peşti, aparţinând la 13 genuri şi 5 familii (Eudontomyzon mariae, dintre 
ciclostomi, Salmo trutta fario, Barbus peloponnesius petenyi, Cottus gobio, 
Phoxinus phoxinus, Orthrias barbatulus, Sabanejewia romanica, Alburnoides 
bipunctatus, Romanichthys valsanicola, Gobio uranoscopus, Leuciscus cephalus, 
dintre peşti cu habitat permanent în sectorul de interes, precum şi câteva specii cu 
habitatul în cursul mijlociu şi inferior, dar care pătrund ocazional şi în sectorul 
aspretelui - Alburnus alburnus, Chondrostoma nasus, Gobio kessleri, Gobio 
gobio).  

Comparativ cu aceste date preluate din literatura de specialitate, în 
cercetările din teren, în prezent, au mai fost identificate doar 8 specii din 7 genuri 
şi 5 familii. Dintre speciile dispărute sau care apar doar ocazional în acest sector, 
trebuie amintite Eudontomyzon mariae, Chondrostoma nasus, Gobio kessleri, 
Alburnoides bipunctatus. Specia dominantă, în prezent, este Barbus petenyi, 
alături de care s-au pescuit frecvent Orthrias barbatulus, Leuciscus cephalus, 
Sabanejewia romanic şi  Cottus gobio. 

Cât priveşte situaţia aspretelui, în perioada 2000 – 2002 au fost prinse 
suficiente exemplare încât să putem spune că specia nu a dispărut. Faptul că toţi 
peştii au fost juvenili arată că acesta se reproduce în condiţii naturale. Mai mult, 
dacă în primele expediţii se considera că specia este cantonată pe un sector de râu 
de aproximativ 5 km, între intrarea în Cheile Brădet şi comuna Brăduleţ, în ultima 
deplasare din anul 2002 a fost identificat un exemplar mult în aval, în apropiere 
de Podul Galeş, ceea ce arată că special şi-a extins arealul.  
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CONCLUZII 
Schimbarea condiţiilor hidrologice în urma captării râului Vâlsan şi a 

afluentului său principal Dobroneagu a determinat perturbări în echilibrul 
ecologic al ecosistemului, precum şi modificări structurale şi funcţionale ale 
biocenozelor. 

Fauna bentonică a fost afectată într-o măsură mai mică, dată fiind şi 
capacitatea ridicată a acesteia de refacere. Efectele cele mai grave se resimt la 
nivelul ihtiofaunei, prin dispariţia unor specii, precum şi prin diminuarea 
efectivelor sau restrângerea arealului altora, mai ales asupra aspretelui.  

Sperăm că prin măsurile ce au fost şi vor fi luate, prin implicarea tuturor 
factorilor decizionali şi a instituţiilor abilitate, precum şi declararea zonei care 
cuprinde arealul aspretelui ca arie strict protejată, să se ajungă la diminuarea 
impactului antropic şi la reconstrucţia ecologică a ecosistemului, astfel încât 
Vâlsanul să redevină un râu curat de munte, iar aspretele, endemitul cu care noi, 
argeşenii, ne mândrim, să găsească aici toate condiţiile propice pentru dezvoltare 
şi reproducere. 
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