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CONSIDERAŢII

GENERALE

Rîul Bratia, afluent al R. Tîrgului, izvorăşte de sub Curmătura
Groapele (2030 m.), avînd ea afluenţi principali pe Brătioara ce izvorăşte de pe versantul sudic al muntelui Portăreasa şi Rîuşorul C'are
izvorăşte din muntele Păpăul. Bratia se varsă în R. Tîrgului la Clucereasa (322,8 m.).
Lungimea l'llr'iului este c.Jc 56,9 km, iar suprafaţa cil• recepţie a
bazinului de 362 km 2 •
Fundamentul geologie, în cursul superior, este reprezentat prin
şisturi cristaline, apoi prin depozite oligocene şi miocene reprezentate
prin conglomerate, marne şi gresii, iar în cursul inferior, în aval de
Cîndeşti, prin depozite pliocene şi cuaternare alcătuite din marne, argile,
pietrişuri şi nisipuri.
Caracterul montan al rîului Bratia se resfrînge asupra regimului
său hidrologic, caracterizat prin minime toamna şi iarna şi maxime
primăvara (aprilie-iunie), cînd se topesc zăpezile şi precipitaţiile sînt
abundente. Valorile medii ale debitului, înregistrate la punctul hidrometric Rîuşor, variază între 1,22 m 3/s şi3,27 m 3/s. Media multianuală
fiind de 2,20 m 3/s. Cele mai mici debite se produc la sfîrşitul verii şi
începutul toamnei (IX-X) iar cele mai mari la sfîrşitul primăverii
(IV-V). Debitele mari şi viiturile au o origine pluvială.
Valorile ridicate ale pantei şi faciesul pietros al albiei determină
limpezimea şi transparenţa ridicată a apei (fig. 1).
Regimul termic cuprinde valori care variază între 0,0°C (I-II)
şi 13,4-14,0°C (VII-VIII), înregistrate la postul hidrometric Rîuşor.
Valorile înregistrate la postul Bălileşti sînt ceva mai ridicate: 1,0-0,7°C
(I-II); 16,2-16,4°C (VII-VIII).
Din analiza evoluţiei temperaturii apei în timp~l anului rezultă
că procesul de încălzire a apei începe în luna aprilie, cînd temperatura
medie lunară creşte brusc faţă ele luna precedentă continuînd pînă în
lunile iulie-august dnd se ating valorile maxime atît lunare cît şi
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Fig. 2 -

Bratia, la

Obleţ

-

Bălileşti

(foto Gh.

Stănescu).

Alburnus alburnus alburnus (L.)

zilnice. Incepînd din luna septembrie, valorile temperaturii apei scad,
atingînd în luna decembrie valoarea de 0°C.
Apariţia fenomenelor de îngheţ (postul hidrometric Rîuşor) variază
între 4.XI şi 9.I. Apariţia podului de gheaţă variază între 22.1-9.111.
Eliberarea rîului de gheaţă are loc între 29.I.-19.111.
Sub aspectul calităţii, aperele rîului Bratia se caracterizează prin
indici corespunzători categoriei I (II) : oxigen dizolvat 10,60 mg 02/l,
oxidabilitate 37,0 mg. KMn0~/1, consum biochimic de oxigen 7,40 mg
02/1.
Din punct de vedere biocenotic, Bratia se caracterizează prin dezvoltarea biocenozelor bentonice, între care cel mai important loc îl
ocupă biocenoza litoreofilă.
http://cimec.ro
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FAUNA IHTIOLOGICA•
Primele cercetări asLtpra ihtiofaunei rîului Bratia le-a efectuat
n ă re s cu (1960, 1964) dind o listă de 10 specii.
Un studiu de ansamblu asupra ihtiofaunei r. Bratia nu a fost întreprins pînă în prezent.
în cursul cercetărilor cfeetuatc între anii 1965-1972 am stabilit
pl'ezenţa următoarelor specii :
P.

Bă

I. FAMILIA SALMONIDAE

1. Salmo trutta fariu L. (păstrăv de munte). Răspîndit în cursul
superior, pînă la Berevoeşti. Exemplarele de pe Valea Obîrşiei, Cernatului, Pîrîul Negru sînt mai întunecate la culoare. Am pescuit 3 exemplare (Cîndeşti, 2-4.VIIl.1965) de 60-107 mm lungime standard.
2. Salmo gairdneri irideus Gibbons (păstrăv-curcubeu) pătruns de
la păstrăvăria Cîndeşti. A fost pescuit la Vlădeşti (prof. V. Popescu şi
înv. N. Diaconu). În literatura noastră (P. Bă n ă re s cu, 1964 şi G.
V as i 1 i u 1966) se consideră că nu se reproduce şi nu se menţine în
apele noastre de munte. Această problemă nu este încă elucidată. Menţinerea păstrăvului-'Curcubeu în r. Bratia va constitui obiectul unor
cercetări viitoare.
3. Thymallus ihymallus (L.) (lipan). Provenit de la păstrăvăria
Cîndeşti ; exemplare izolate au fost pescuite la Vlădeşti (prof. V. Popescu
şi înv. N. Diaconu).

II. f'AMILIA CYPRINIDAE

4. Leuciscus cephalus cephalus (L.) ; clean. Frecvent din amonte
de Bercvoeşti pînă la vărsare. Dimensiunile exemplarelor colectate
(1.VI.1968, 15.Vl.1971, 20.II.1972) variază între 25-115 mm lungime.
5. Phoxinus phoxinus phoxinus (L.) (boiştean, popular verdete).
Specie foarte frecventă din amonte de Cîndeşti pînă la vărsare. Pătrunde
şi în afluenţi ; în topliţe foarte numeros. Am colectat 111 exemplare
(2.-4.VIIl.1965, l.VI.1968, 15.VI.1971, 20.Il.1972). Talia variază între
21-65 mm. Coloritul este întunecat brun-verzui pe spate, pînă la
negru ; în epoca reproducerii (iunie) laturile corpului prezintă un intens
luciu auriu, iar partea ventrală este roşie-sîngerie. Exemplarele din
topliţe sînt mult mai întunecate <lecit cele din rîu. Numeroşi indivizi
adulţi se aflau în plină reproducere, cu produsele seminale în stadiu
de curgere.
6. Alburnus alburnus alburnus (L.) (obleţ) (fig. 2). Intîlnit numai la
vărsare (Băjeşti-Bălileşti, 14.VI.1971 şi 20.11.1972). Am pescuit 5 exem* Materialul colectat se

află

în

colecţiile
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plare cu o lungime de 56---85 mm. Se semnalează pentru prima dată
în acest rîu.
7. Alburnoide3 btpuncLalu.s bipunctatus (Bloch) (lătiiă, popular
latiţă). A fo&t întîlnit din aval de Berevoeşti pînă la confluenţa cu R.
Tîrgului. S-au pescuit 9 exemplare (1.VI.1968, l.VIl.1971 şi 20.11.1972) a

Fig. 3 căror

talie este

cuprinsă

Porcuşor,

Gobio gobio (orig.).

între 32-101 mm. Nu

pătrunde

în pîraie sau

topliţe.

8. Gobio gobio obtusirostris Valenciennes ; (porcuşor, popular sular,
murgoi) (fig. 3). Specie întîlnită din amonte de Vlădeşti pînă la vărsare
(14.VI.1971 Vlădeşti şi 20.11.1972 Băjeşti). S-au pesC'uit 9 exemplare
cu o lungime de 64-80 mm. Se semnalează pentru prima dată în
r. Bratia.

Fig. 4 -

Porcuşor

de vad, Gobio uranoscopus (orig.)

9. Gobio uranoscopus frici Vladykov (porcuşor de vad, popular
sular, murgoi) (fig. 4). Se întîlneşte din aval de Berevoeşti pînă la vărsare.
Am pescuit un exemplar la Berevoeşti (1.VI.1968) de 81 mm. şi un alt
exemplar la Vlădeşti {14.Vl.1971) avind o lungime de 77 mm. Frecvenţa
şi abundenţa scăzută. Se semnalează pentru prima dată în apele Bratiei.
10. Pseudorasbora parva (Schlegel)) (murgoi bălţat) (fig. 5). A pă
truns în Bratia din heleşteele CAP Bălileşti, Vlădeşti şi Aninoasa. Am
http://cimec.ro
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Pseudorasbora parva (Orig.)

pesouit 31 de exemplare a căror talie variază între 21-79 mm. Exemplarele din rîu au o talie mai mică şi sînt mai deschise la culoare : petele
brunii semilunare de la marginea posterioară a solzHor aproape că a.u
dispărut. ln heleştee, coloritul este mult mai intens, iar petele semilunare
foarte bine pronunţate. Se semnalează pentru prima dată în apele
noastre de munte.
11. Barbus meridionalis petenyi lleckel (mreană vînătă). Specie
dominantă în r. Bratia. Se întîlneşte din amonte de Berevoeşti pînă la
vărsare. Talia celor 22 exemplare colectate (Bercvoeşti (1.VII.1968, Vlă
deşli 14.VI.1971, Aninoasa 15.VI.1971, Băjeşti-Bălileşti 24.VIIl.1971 şi
20.11.1972) variază între 26-131 mm.

III. FAMILIA COBITIDAE

12. Nuemacheilus barbatulus barbatulus (L.) (molan). Specie frecdin amonte de Berevoeşti pînă la confluenţa cu R. Tîrgului. Pătrunde în număr mare în zona de vărsare a afluentului Slănic,
unde în circa 1 oră (15.VI.1971) am pescuit cu sacul 14 exemplare ale
căror dimensiuni au variat între 44-75 mm.
13. Sabanejewia romanica (Băcescu) (nisiparniţă). Este o specie
foarte frecventă în Bratia şi zona de vărsare a afluenrtu1ui său Slănic
care, avînd un pat nisipos, îi oferă condiţii bune de viaţă. Se întîlneşte
de la Berevoeşti pînă la vărsare. Puietul preferă nisipul de la marginea
rîului, unde apa este mai călduţă. Lungimea celor 22 exemplare colectate (15.Vl.1971 Slănic-Aninoasa şi 24.VIIl.1971, Băjeşti-Bălileşti)
variază între 25-75 mm.
14. Sabanejewia aurata balcanica (Karaman) (popular nisiparniţă).
P. Bă n ă re s cu (1960, 1964) l-a semnalat în aval de Poeniţa. La
15.Vl.1971 am prins un exemplar la Aninoasa, mult mai în amonte de
Poeniţa, cu o talie de 65 mm. Este mai pt1ţin fretTentă deeît Sabanejcwia
romanica.
ventă, întîlnită
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IV. FAMILIA COTTIDAE

15. Cottus gobio gobio (L.) (zglăvoacă). Se întilneştc în cursul
superior din amonte de Cîndeşti pînă la Berevoieşti ; mai frecvent este
în zona Cîndeşti. Variaţia dimensiunilor celor 17 exemplare pescuite
(2-4.VIIl.1965, 10.IX.1965 şi 1.VI.1968) este cuprinsă între 47-101 mm.

ZONELE PISCICOLE

In rîul Bratia se succed două zone piscicole : zona pă$trăvului,
Berevoieşti) şi zona moioaaval de Berevoieşti pînă la
vărsare (1fig. 6).
Zona păstrăvului este cea mai importantă, în cuprinsul său, la
Cîndeşti fiind amenajată o modernă păstrăvărie admiI11istrată de Ocolu•l
Silvic Aninoasa, unde ală,turi de păstrăvul indigen se mai cresc păstră
vul-curcubeu şi lipanul.
Ihtiocenoza acestei zone este alcătuită, alături de păstrăvul de
munte, din boiştean, zglăvoc - în partea superioară a zonei şi mreană
vînătă, porcuşor de vad, molan şi clean în partea inferioară a zonei.
Ce-a de-a doua zonă - zona moioagei este dominată de
mreana vînătă fiind însoţită de boiştean, clean, latiţă, obleţ, porcuşor,
molan, nisiparniţă şi recent de Pseudorasbora parva.
In cadrul acestei zone, avînd legătură cu rîul, s-au amenajat heleş
teele de la CAP Aninoasa, Vlădeşti şi Băjeşti-Bălileşti, populate cu c:rap,
caras, porcuşor, Pseudorasbora, obleţ, ştiucă şi biban. Prin legătura
cu rîul, aceste hcleştec au mai primit : boiştean, latiţă, mreană vinătă
şi clean.
cores.punzătoare cursului superior (pînă la
gei, corespunzătoare cursului inferior (din

FACTORI DE DEPOPULARE

Prin construcţia barajului de pe R. Tîrgului, în aval de Clucereasa, efectivul ihtiocenozei r. Bratia a scăzut simţitor. Barajul împieclică urcarea peştilor din aval, iar primăvara, în timpul migraţiilor de
reproducere a principalelor specii : clean, mreană, scobar, favorizează
braconajul.
Marile viituri determinate de topirea bruscă a zăpezilor şi ploilor intense de primăvară, precum şi de ploile torenţiale din timpul
verii, antrenează în aval o parte din ihtiofauna Bratiei, îndeosebi din
zona inferioară.
Printre factorii de impurificare, în afară de scurgerile de suprafaţă (debitul solid), singurele surse de murdărire sînt satele limitrofe
şi fermele zootehnice, care nu influenţează însă prea mult gradul de
poluare a apei.
http://cimec.ro
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CONCLUZII
1. ln

urma

cercetărilor

pe teren efectuate în perioada anilor
ihtiofauna r. Bratia este alcătuită din 15
specii, dintre c.:are 12 specii autohtone şi 3 specii pMrunse recent
(păstrăvul-curcubeu, Hpanul şi Pseudorasbora parva).
2. ln cadrul ihtiofaunei r. Bratia se semnalează penlru prima
dată următoarele specii : Salmo gairdneri irideus, Thymallus thymallus,
Gobio gabia, Gabia 11ranoscopus, Alburnus alburnus şi Pseudorasbora
parva.
3. Din punct de vedere al zonaţiei piscicole, în bazinul r. Bratia
se dis.Ung două zone : zona păstrăvului şi zona moioagei.
4. ln urma construcţiei barajului de la Clucereasa, în aval de confluenţa Bratiei cu R. Ti:rgului şi a unor slabe măsuri de protecţie,
populaţia piscicolă a r. Bratia s-a diminuat simţitor (îndeosebi în zona
moioagei).
5. Avînd în vedere faptul c.:ă, r. Bratia este singurul afluent din
bazinul superior al r. Argeş oare nu a fost încă 1afeciat de lucrări
hidrotehnice sau de construcţii industriale cu efect impurificator, pentru
conservarea ihtiocenozei sale ca martor al cercetărilor viitoare privind
modificările survenite în biocenozele bazinului hidrografic al Argeşului
superior, propunem ocrotirea integrală a acestui rîu de munte.
1965-1972, se

constată

că
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ZUR KENNTNIS DER FISCHFAUNA
DES BRATIABACHE
ZUSAMMENFASSUNG

Es werden Iiir ersten Mal die Ergebnise ilber die Fischiauna Untersuehung der Bratiabac-h gegeben.
Die Fischfauna dieses Baches besteht aus 15 Spezien die an 12
Arten und 4 Familien gehoren. Aus 15 festgestellte Spezien 12 sind
einheimisch und 3 haben als Herkunft die Nachbare Fischteiche. Pseudorasbora parva wird fi.ir ersten Mal in Gebirgsbăche Rumănien's
festges·tellt.
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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