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Мекоусна пастрмка

Систематика
Царство
Animalia
Тип
Chordata
Подтип
Vertebrata
Класа
Actinopterygii
Ред
Salmoniformes
Породица
Salmonidae
Род
Salmo
Биномијална номенклатура
Salmo obtusirostris
(Heckel, 1851)
Ареал врсте

црвена (

Salmothymus obtusirostris
), тамно црвена (

Животиње
Хордати
Кичмењаци
Зракоперке
–
Салмониде
–

Salmo montenegrinus )

Мекоусна пастрмка (Salmo obtusirostris) је врста пастрмке, уврштена у род Salmothym
us
којем
припада само једна врста (монофилетски род). Припада фамилији
Salmonidae
.

Опис
Мекоусна пастрмка на боковима тијела има неправилно распоређене црне пјеге, као и
мањи број црвених или наранџастих пјега, које се поклапају са црвеним пјегама.
Карактеристична особина мекоусне пастрмке је да јој висина главе нагло опада испред
носних отвора па јој је њушка заобљена. Уста су јој мања него код других врста
салмонида, месната и мека, зуби су скоро покривени зубним месом, а по тој особини је и
добила народно име - мекоусна.
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Начин живота и станиште
Мекоусна пастрмка има четири подврсте које су ендемичне за средњи и јужни
јадрански слив. Карактеризира је необична сличност са обе врсте, липљеном и обичном
пастрмком. Осим морфолошке сличности са липљеном, нарочито у подручју трупа, са
њим дијели и неке друге сличности; заузимају иста станишта, имају сличну исхрану, обе
врсте живе у јатима и мресте се у прољеће. Међутим, липљен никада није био аутохтон
на подручјима гдје налазимо мекоусну пастрмку, већ је тамо накнадно унесен. Њихова
изразита сличност може се објаснити у сличности станишта које су населили у
прошлости и ту се прилагодили. Ради специфичног изгледа мекоусну пастрмку називају
реликтом остатком давне земљине прошлости, јер поседује већи број
&quot;примитивних&quot; обележја – pleistomorfi (кратке чељусти, мала уста, кратки зуби
и спада у облигаторне слатководне рибе).

Подврсте
Род Salmothymus је монофилетски род са четири подврсте које су ендемичне за
средњи и јужни јадрански слив.
-

Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus (Steindachner, 1882.)
Salmothymus obtusirostris salonitana (Karaman, 1926.)
Salmothymus obtusirostris krkensis (Karaman, 1926.)
Salmothymus obtusirostris zetensis (Karaman, 1926.)

Распрострањеност
Salmothymus obtusirostris zetensis, иначе најугроженија рибља врста у Црној
Гори, насељава уско подручје доњег тока реке Зете, као и њену притоку, реку Морачу.
Salmothymus obtusirostris krkensis или ″злоуста″ ендем је реке Крке.
Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus je Неретванска мекоусна пастмка која има
највећу популацију од свих подврста, а налази се је у реци Неретви и њеним протокама
Буни, Рами, Ракитници.
Salmothymus obtusirostris salonitana или солинка која насељава кратке крашке
реке у Хрватској – Јадро и Жрновница.

Референце
1.

1.^ Википедија на српском језику: Мекоусна пастрмка

Спољашње везе
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1.
2.

Сајт риболовци (www.ribolovci.rs): Мекоусна пастрмка .
Интернет база података о врстама риба (www.fishbase.org): Salmo obtusirostris
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