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Date generale ale specie Cobitis elongata Heckel et. Kner, 1858 
 

Nr. 

crt. 
Informaţie/Atribut Descriere 

1 Cod Specie - EUNIS 473 

2 Denumirea ştiințifică  Cobitis elongata Heckel et. Kner, 1858 

3 Denumirea populară fâsă mare 

4 Statutul de conservare în EU LC - Cu probabilitate mică de dispariţie 

5 Descrierea speciei  

Corpul este alungit şi comprimat lateral cu aspect teniform. Modul de locomoţie se aseamănă cu cel al ofidienilor (şerpi). 

Gura mică, semilunară are o poziţie ventrală (gură inferioară) faţă de planul lateral (frontal) şi este prevăzută cu trei 

perechi de prelungiri tegumentare (mustăţi). Spinul suborbital este mai redus comparativ cu celelalte specii din genul 

Cobitis. Posterior de baza înotătoarei anale este vizibilă pe linia medio-ventrală o carenă. Înotătoarele pectorale şi ventrale 

sunt rotunjite; dorsala, respectiv caudala au marginea dreaptă şi colţurile rotunjite. 
 

Caracteristici meristice 

Nr. solzi pe linia laterală, 

deasupra şi dedesubt 

Radiile înotătoarelor 
Nr. vertebre 

D1 - A C 

82(83)
13-10

6-5
(70)73  II-III - II 6 X16X - 

 

Coloritul de fond este alb-galbui, fond care este prevăzut cu pete (marmoraţii) de culoare închisă dispuse pe rânduri 

longitudinale (un rând/şir dorsal şi patru rânduri/şiruri pe flancuri). Petele de pe ultimul şir/rând sunt alungite în plan 

orizontal şi rotunjite. Jumătatea dorsală a bazei înotătoarei caudale este prevăzută cu o pată neagră de forma unei lentile 

biconvexe dispusă oblic. 
 

Epoca de reproducere debutează în luna mai şi se încheie în luna iulie. 

Dimorfismul sexual este slab pronunţat astfel încât sexele sunt recunoscute greu după aspectul extern. Haina nupţială nu 

apare în perioada de reproducere. 

Se hrăneşte cu diatomee şi alge din perifiton, dar consumă ocazional şi larve de insecte. 

6 Perioade critice 
mai – iuliedeoarece este perioada de reproducere; 

iunie– august/septembriedeoarece este perioada de predezvoltare. 

7 Cerinţe de habitat 

Preferă apele reofile din zonele colinare cu substrat (faciesul) format din nisip, mai rar pietriş. 

Părăsesc biotopurile specifice în vederea iernării, migrând astfel în zonele mai adânci. 

Un obicei/comportament des întâlnit este acela de a se îngropa în substratul/faciesul ecosistemului acvatic. 
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8 Arealul speciei 

Arealul european este limitat la afluienţii Dunării. 

Cobitis elongata este considerată specie nativă în: România, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Slovenia, Austria, Bosnia-

Herțegovina, Croaţia, respectiv Muntenegru. 

 

 
Arealul specie (www.iucnredlist.org) 

9 Distribuţia în România 
În România a fost identificatăîn ecosistemul acvatic reofil Nera, respectiv Jiu. Datorită presiunii antropice, specia nu a mai 

fost întâlnită din anul 1948 în ecosistemul acvatic reofil Jiu. 

10 Populaţia naţională  

 

Regiuni biogeografice 

Alpină Continentală Panonică Stepică Pontică 

 10.000 - 20.000 I    
sursa: http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/report/?period=3&group=Fish&country=RO&region= 
 
 

 

11 
Calitatea datelor privind 

populaţia naţională 
Slabă şi insuficientă 
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12 Fotografii 

 
Foto: Ioan BĂNĂŢEAN-DUNEA 

13 Regim de protecţie 

 

Nominalizată în 
Directiva Habitate 

OUG 57/2007 aprobat 

prin Lege nr. 49/2011 

Anexa II Anexa 3 

 
 

14 Informaţii specifice speciei 
La nivelul ariei naturale protejate ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa specia Cobitis elongata Heckel et. Kner, 1858 este 

prezentă numai în ecosistemul acvatic reofil Nera 

 
Material elaborate de: Dr. biol. Ioan BĂNĂȚEAN-DUNEA & Drd. ing. biol. Andrei OSMAN 

 

 


