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LA STUDIUL IHTIOFAUNEI RIULUI ARGEŞEL
DIN BAZINUL ARGEŞULUI
GH.

IMPORTANŢA ŞI

STĂNESCU

ISTORICUL CERCETARILOR

In condiţiile stabilite de Programul naţional privind gospodărirea
a resurselor de apă, cercetările hidrobiologice capă.tă o imporce în ce mai mare.
Se ştie că in condiţiile vieţii moderne, resursele de apă sînt tot
mai mult utilizate în procesele producţiei industriale şi aigriicole, fiind
în acelaşi timp folosite sub aspectul lor hidroenergetic, hidrobiologic
şi pentru necesităţile aşezărilor umane.
Amplul complex de lucrări hidrotehnice şi hidroenergetice determinat de multiplele utilizări ale apei în diferite sectoare ale vieţii şi
producţie materiale afectează într-o măsură din ce în ce mai mare echilibrul biologic şi structura diferitelor ecosisteme acvati1ce.
Pornind de la aceSlte consideraţii, în perioada anilor 1968-1971,
am efe0tuat o serie de cercetări de ansamblu asupra ihtiofaunei rîului
raţională
tanţă din

Argeşel.

Cu privire la istoricul cercetărilor referitoare la ihtiofauna Arge.primele date ne sînt reliatate de P. Bă n ă re s cu, G. M ti 11 e r
~i Th. Na 1 ban t (1960).
In lucrarea sa fundamentală priYind peştii osoşi ai României
P. Bă n ă re s cu (1964) citează cinci specii : Salmo trutta fario,
Phoxinus phoxinus, Barbus meridionalis petenyi, Noemachilus barbawlus şi Cottus gobio.
In urma cercetărilor noastre se constată că ihtiofauna Argeşului
este alcătuită din 14 specii, grupate în 11 genuri şi 4 familii.
şelului,

CARACTERIZAREA FIZICO-GEOGRAFICA

Rîul Al'geşel izvorăşte de sub vf. Păpuşa (mt. Grădişteanu 2 100 ro),
iuind o direcţie nord-sud, s•trăbate versantul sudic al masivului Iezer.
apoi subcarpaţii Getici şi podişul Getic - vărsîndu-se în R. Tîrgului, la
contactul cu cîmpia înaltă a Piteştiului lingă Piscani (alt. 296,2 m).
http://cimec.ro
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Ca urmare a faptului că sectorul superior străbate o vale suscu circa 600--200 m faţă de \'ăile limitrofo, Dîmboviţa la eSit şi
R. Tîrgului la vest, bazinul său de recepţie şi debitul sînt mult mai mici
decît ale rîurilor vecine. Interfluviile Argeşelului sînt reprezentate prin
culmi prelungi, acoperite eu păduri de conifere, în amestec, apoi de
foioase şi întinse livezi de pomi fructiferi. Valea se caracterizează prin
sectoare lărgite, alternînd cu porţiuni înguste care prezintă numeroase
alunecări de teren şi fenomene de eroziune. Cursul superior prezintă
un fund de eroziune stîncos şi bolovănos, propice dezvoltării biocenozelor bentonice (fig. 1), iar cursul inferior se remarcă printr-un fund de
depunere realizat pe baza sedimentelor antrenate de curentul .apei (fig. 2).
Argeşelul are o lungime de 76 km şi o suprafaţă de reC"epţie de
242 km 2 (fig. 6).

pendată

Fig. I -

Argeşelul

-

amonte de

Nămăeşti

(foto Gh.

Stănescu)

Reg1mul apelor Argeşelului este cel speci.fic rîurilor de munte ou
minime toamna şi iarna şi maxime primăvara {aprilie-iunie). Debitul
minim aparţine lunilor septembrie şi ootombrie, fiind de 0,30 m 3/s, iar
debitul maxim aparţine lunilor aprilie şi mai fiind de 1,16 m 3 /s, respectiv de 1,28 m 3 /s. Debitul mediu multianua~ este de 0,60 m 3/s.
http://cimec.ro
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Stănescu).

Temperaturile medii anuale şi precipitaţiile înregistrează valori
variind între 2-4°C şi 1 000-1 200 mm anual, în cursul superior şi
9-10°C, precum şi 600-700 mm anual, pentru cursul inferior.
Fenomenele de îngheţ (gheaţă la mal, sloiuri de gheaţă, pod de
ghiaţă) variază între minim 27 de zile pînă la maxim 95 de zile, fiind
cuprinse intre 9.XI şi 5. IV.
Oxigenul dizolvat prezintă valoni care variază între 3,40-11,0 mg
0 2 /1, oxidabilitatea 25,0-26,0 mg KMn0/1, rnnsumul biochimic de
oxigen (CB0 5) 1,0-3,4 mg 0 2/l.

IHTIOFAUNA•
I. FAMILIA SALMONIDAE

1. Salmo trutta fario L. (păstrăv de munte). 1lntîlnit numai în cursul
superior pînă la Nămăeşti. Frecvenţa şi abundenţa este scăzută.

II. FAMILIA CYPRINIDAE

2. Leuciscus cephalus cephalus (L.) (clean). Se întîlneşte din amonte
de Boteni pînă la confluenţa cu R. Tîrgului. Am pescuit 7 exemplare
ule c-ăror dimensiuni variază între 70-111 mm.
http://cimec.ro
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3. Phoxinus phoxinus phoxinus (L.) (boiştean, popular verdele).
Specie frecventă, se întîlneştc din amonte de Nămăeşti pînă la vărsare.
Talia celor 10 exemplare colectate (27.Vl.1971 Conţeşti şi 29.VIIl.1971
amonte de Nămăeşti) \':Sriază între 55-74 mm.
4. Alburnus alburnus alburnus (L.) (obleţ). Specie întîlnită din
amonte de Davideşti pînă la vărsare. Am pescuit ;1 exemplaTe (27.VI.1971
Conţeşti-Daivideşti) avînd o .talie de 96-97 mm.
5. Alburnoides bipunctat11s bipunctatus (B 1 o c h)

Fig. 3 -

Lătiţă

(fig. 3),

(lătiţă,

Alburnoides bipunctatus (orig.).

-

popular latiţă). A fost întîlnită din amonte de Boteni pînă la vărsare
(9.V.19G8 Botcni, 27.Vl.1971 Vlădeşti, 15.VIJJ.1971 Suslăneşti). Lungimea
standard este de 59-73 mm.
6. Gabia gobio obtusirostris V a l e n c i e n n e s (porcuşor. popular
murgoi, popete). Specie întîlnită numai în cursul inferior al Argeşelului,
din aval de Hîrtieşti pînă la confluenţa cu R. Tîrgului. Dimensiunile
celor 21 exemplare colectate sînt cuprinse între 35-74 mm.
7. Gobio uranoscopus friCi V 1 ad y k o v (porcuşor de vad, popular
murgoi). Se întîlneşte din amonte de Boteni pînă la vărsare. Talia celor
17 exemplare colectate variază între 45-75 mm. Se remarcă coloritul
Ioar.te deschis, spinarea fiind cenuşie verzuie a.proape uniformă, laturile
corpului albe-argintii cu pete rotunde slab pronunţate.
8. Gobio kessleri kessleri ~ Gobio kessleri banaticus ; (popular
murgoi). Este o specie care se intîlneşte numai în cursul inferior din
amonte de Davideşti ·pînă la vărsare. Am pescuit 16 exemplare (27.VI.1971
Conţeşti-Davideşti) cu talia de 35-84 mm.
9. Barbus barbus barbus (L.) (mreană). Specie întîlnită numai în
aval de Davideşti : frecvenţa şi dominanţa slabă. S-a pescuit un exemplar
(27.Vl.1971 Conţeşti-Davideşti) avînd o talie de 123 mm.
10. Barbus meridionalis petenyi II e c k el (mreană vînătă). Specie
frecventă ; se întîlneşte din amonte de Valea Mare pîn.i:i la vărsare. Cele
• Materialul colectat se

află

în

colecţiile

Inst. ped.
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30 de exemplare coleotate (Boteni 9.V.1968, Davideşti 27.VI.1971, Sus15.VIII.1971, Vultureşti 16.VIIl.1971) prezintă dimensiuni cc
variază înrtre 40-140 mm.
Se remarcă coloritul mult mai deschis al populaţiei de mreană
vinătă din r. Argeşel, comparativ cu populaţiile celorlalţi afluenţi din
bazinul superior al riului Argeş.
lăneşti,

III. FAMILIA COBITIDAE

11. Noemacheilus barbatulus barbatulus (L.) (molan, sular). Specie
de la Valea Mare pînă la vărsare. Talia exemplarelor colectate
este de 66-70 mm.
12. Sabanejewia romanica (B ă ce s cu) (nisiparniţă) (fig. 4). Se
inti1neşte din amonte de Borteni. Dimensiunile ,·ariază între 25--70 mm.
întîlnită

Frecvenţa şi dominanţa slabă.

Fig. 4 -

Ni.~iparniţă

-

Sabanejewia romanica (orig.).

12. Sabanejewia aurata balcanica (Karaman) (fig. 5), (popular nisiscîrcie, zgîrcie, zgîrţă (inf. Pisică Ion. 59 de ani, Conţeşti-Davi
dcşti). Specie foarte frecventă în cursul inferior al J\rgeşelului. S-au
pescut 119 exemplare (27.VI.1971 Conţeşti-Davicleşti) ale căror dimensiuni
sînt cuprinse între 31-82 mm.
parniţă,

Fig. 5 -

Cîră

-

Sabanejewia aurata balcanica (orig.)
http://cimec.ro
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IV. FAMILIA COTTIDAE

14. Cottus gobio gobio (L.) (zglăvoacă), întîlnită numai m cursul
inferior la Valea Mare. Talia exemplarelor colectate \'ariază între
7B-82 mm.

ZON AŢIA PISCICOLA
Rîul Argeşel cuprinde două zone piscicole : zona păstrăvului şi
zona moioagei (fig. 6). Zona păstrăvului corespunzătoare cursului
superior, pînă la Nămăeşti. Zona moioagei începe din aval de Nămăcşti
pînă la vărsare. Această zonă va fi puternic impurificată de Combinatul
de materiale de C'onstrucţii Cîmpulung-Valea Mare care va intra în producţie în C'ursul anului 1972.

CONCLUZII

1. Cercetările de ansamblu privind ihtiofauna r. Argeşel ne-au
permis stabilirea compoziţiei, repartiţia şi zonarea piscicolă a acestui rîu.
2. Din cele 14 specii, 9 specii se semnalează pentru prima dată :
Leuciscus cephal11s, Alburnus albvrnus, Alburnoides bipzmctatus, Gobio
gobio obtusirosiris, Gobio uranoscopus, Gabia kessleri, Barbus barbus,
Sabanejewia romanica şi Sabanejewia aurata balcanica.
3. Prin intrarea în producţie a Combinatului de materiale de
construcţii Cîmpulung-Valea M:aT"e (1972), cursul inferior al r. Argeşel
va cunoaşte un puternic factor de impurificare. Cercetările viitoare
asupra ihtiofaunei, corelate cu cercetările efectuate pînă în prezent, vor
putea stabiili dacă iau survenit modificări în ihtiocenoza acestui rîu.
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ZUR STUDIUM DER FISCHFAUNA DES
BACHES

ARGEŞEL

ZUSAMMENFASSUNG

Der Veriasser stellt fest die Zusammensetzung, Verbreitung un-:1
die Fisohzonen des Bratiabaches hecor die ageplante Industrie Bauverkt
die hier gebaut verden.
Comunicare prezentată la cea de a II-a Sesiune
ştiinţifică de comunicări a Muzeului judeţean
Argeş Piteşti 24-25 mai 1971.
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