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Aspretele (Romanichthys valsanicola) este o fosilă vie și este cel mai rar pește din 

Europa, și unul dintre cei  mai rari pești din lume. A fost contemporan cu ultimii 

dinozauri, având o vechime de peste 65 de milioane de ani, iar în momentul de faţă 

există pericolul dispariţiei sale din ultimul său refugiu, râul Vâlsan, care izvorăşte din 

Munţii Făgăraş.  

 Este specia cu cel mai mic areal în Eurasia și este considerat de către Maitland 

(1991) ca fiind cea mai periclitată specie de pește de apă dulce  din fauna europeană. 

Pornind de la un areal extins palearctic aspretele și-a redus enorm arealul și a devenit 

un relict postglaciar, care mai poate fi întâlnit doar în râul Vâlsan. 

Astfel efectivele de asprete s-au redus din nou victime ale acelorași amenințări care au 

revenit din nou ca factori de eliminare și de reducere a efectivelor de asprete.  

În trecut aspretele era răspândit în cursul de munte al râului Argeș și al afluenților săi: 

Vâlsan și Râul Doamnei. În prezent, arealul speciei este limitat numai la o porțiune de 

câțiva km (7-10km) din cursul superior al râului Vâlsan în dreptul satului Brădetu și în 

amonte și aval de acesta, și există pericolul dispariției sale și din acest ultim areal de 

refugiu sau de supraviețuire înainte de dispariția sa totală. 

În momentul de faţă există pericolul dispariţiei sale din ultimul său refugiu, râul Vâlsan. 

Specia a ajuns în grav pericol de dispariție nu datorită pescuitului, ci din pricina 

amenajărilor hidroenergetice şi nerespectării debitelor de servitute, care au modificat 

ireversibil habitatul speciei. În prezent efectivele speciei sunt extrem de mici, estimate 

la 7-10 exemplare. 

Specia supraviețuiește pe un sector redus al râului Vâlsan. Este clasificată de 

IUCN ca specie critic periclitată. 

Aspretele este listat în Anexa 4 B: specii de animale și de plante care necesită o 

protecție strictă din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 

precum și în anexa III (specii de plante și de animale a căror conservare necesită 

desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică) 

și anexa IV (specii de animale și de plante care necesită o protecție strictă) din Legea 

nr. 462/2001, emisă de Parlamentul României, privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.  
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De asemenea specia este listată în Anexa II a Convenției de la Berna, privind 

conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa și este protejată de 

Legea 13/1993 care ratifică această convenție. 

Planul de acţiune promovează gestionarea unei specii de interes prioritar pentru 

conservare, pe baza îmbinării informaţiilor generate de ştiinţa modernă şi a experienţei 

celor implicaţi în managementul direct al speciei pe teren. 

Având în vedere cele menţionate anterior, s-a elaborat proiectul de Ordin pentru 

aprobarea Planului de acțiune pentru asprete ( Romanichthys valsanicola) – Salvarea 

aspretelui (Romanichthys valsanicola) de la dispariție prin reconstrucție ecologică, 

reproducere dirijată și acțiuni de repopulare, pe care îl supunem spre aprobare. 
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