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Утицај селективног излова црног америчког патуљастог сома 

(Ameiurus melas) на насеље риба у Парку природе „Поњавица“ 
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Црни амерички патуљасти сом (Ameiurus melas) представља једну од 

најзаступљенијих и најуспешнијих инвазивних врста риба која насељава копнене 

воде Европе, укључујући и Србију. У досадашњим истраживањима напомиње се да 

би санациони излов могао да буде потенцијално решење проблема које ова врста 

изазива у водама у којима је интродукован. У овом истраживању, реализованом од 

јуна 2018. до октобра 2019. године, квантификована је популациона динамика 

аутохтоних и алохтоних врста риба у Парку природе „Поњавица“ након 

селективног излова црног америчког патуљастог сома. Укупно је изловљено 20.145 

јединки ове врсте што је утицало на абунданцу и аутохтоних и алохтоних врста 

риба. Статистички значајно повећање абунданце забележено је код црвенперке 

(Scardinius erythrophthalmus) (5,3 пута), док се абунданца уклије (Alburnus alburnus) 

смањила 2,3 пута. Најзначајнија промена забележена је међу популацијама 

алохтоних врста риба. Абунданца амурског чебачока (Pseudorasbora parva) 

повећана је 25,5 пута, сунчице (Lepomis gibbosus) 4,9 пута и бабушке (Carassius 

gibelio) 4,2 пута. Вредност Shannon-овог индекса диверзитета (H)
1
 била је 

двоструко већа након ове интервенције, док се вредност Simpson-овог индекса 

доминантности (C)
2
 смањила три пута. Вредности улова по јединици напора (енгл. 

catch-per-unit-effort – CPUE) и биомасе по јединици напора (енгл. biomass-per-unit-

effort – BPUE) свих узоркованих врста током селективног излова показују 

доминацију црног америчког патуљастог сома. Резултати указују на то да је 

селективни излов ове врсте имао како позитивне, тако и негативне последице на 

насеље риба на истраживаном подручју. 
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