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Извод, ИЗ:  
Рад је посвећен генетичкој карактеризацији пастрмки из Лисинског 

језера које фенотипски подсећају на врсту Salmo letnica (Karaman, 1924), 
употребом контролног региона митохондријске ДНК и 12 
микросателитских локуса као генетичких маркера. 

У анализу су укључене три јединке које су изловљене током 2020. и 
2021. године у Лисинском језеру. За потребе генетичке карактеризације 
у анализу су укључене и четири референтне пастрмске популације: S. 
letnica (Охридско језеро), Salmo macedonicus (егејска аутохтона 
популација из Лисинске реке, притоке Лисинског језера) и Salmo trutta 
(дунавска популација из Јелашничке реке и атлантска популацијa из 
рибњака Јерма). 

Све три анализиране јединке из Лисинског језера карактерише 
митохондријски хаплотип Haplo12, који је детектован у популацији 
летнице из Охридског језера. Филогенетске анализе, показале су јасно 
груписање хаплотипа Haplo12 са осталим хаплотиповима својственим 
за летницу, а који припадају јадранској филогенетској линије комплекса 
поточне пастрмке. 

Анализом микросателитских локуса утврђена је диференцијација 
узорака у четири групе. Јединке из Лисинског језера и референтни 
узорци летнице из Охридског језера чинили су једну групу. Свака од три 
преостале референтне популације (Лисинска река, Јелашничка река и 
рибњак Јерма) формирају засебне групе. На оснoву добијених 
резултата евидентно је да анализиране јединке из Лисинског језера нису 
хибридизовале са рефернтним популацијама, а на првом месту са 
популацијом пастрмке из Лисинске реке. 

За две летнице са Лисинског језера утврђено је да су старости 3+ и 
5+. На основу архивских података, језеро је последњи пут порибљено 
летницом 1993. године, тако да утврђена старост јединки указује на 
самоодрживост летнице у Лисинском језеру. 

Иако је летница алохтона врста за ихтиофауну Србије, она за сада, 
не представља озбињну претњу по аутохтону популацију пастрмки из 
система Лисинског језера. 

Добијени резултати су несумњиво потврдили постојање самоодрживе 
популације врсте S. letnica у Лисинском језеру, што захтева даља 
популациона и еколошка истраживања која треба да обухвате већи број 
јединки и да дају потпунији увид у биологију врсте. 
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Abstract, AB:  
The paper is dedicated to the genetic characterization of trout from Lake 

Lisin, which phenotypically resemble the Salmo letnica species (Karaman, 
1924), using the control region of mitochondrial DNA and 12 microsatellite 
loci as genetic markers. 

The analysis included three individuals that were caught during 2020 and 
2021 in Lisinski Lake. For the purposes of genetic characterization, four 
reference trout populations were included in the analysis: S. letnica (Lake 
Ohrid), Salmo macedonicus (Aegean indigenous population from Lisinska 
river, tributaries of Lisinska lake) and Salmo trutta (Danube population from 
Jelasnica river and Atlantic population from ponds). Jerma). 

All three analyzed individuals from Lisinski Lake are characterized by the 
mitochondrial haplotype Haplo12, which was detected in the summer 
population from Lake Ohrid. Phylogenetic analyzes showed a clear grouping 
of the Haplo12 haplotype with other haplotypes characteristic of the year, 
which belong to the Adriatic phylogenetic line of the brown trout complex. 

The analysis of microsatellite loci determined the differentiation of 
samples into four groups. Individuals from Lake Lisin and reference samples 
of S. letnica from Lake Ohrid formed one group. Each of the three remaining 
reference populations (Lisinska river, Jelašnička river and Jerma pond) form 
separate groups. Based on the obtained results, it is evident that the 
analyzed individuals from Lisinska Lake did not hybridize with the reference 
populations, and in the first place with the trout population from the Lisinska 
River. 

For two years from Lisinsko Lake, it was determined that the ages are 3+ 
and 5+. Based on archival data, the lake was last stocked with the summer in 
1993, so that the determined age of the individuals indicates the self-
sustainability of the summer in Lisinski Lake. 

Although the year is an allochthonous species for the ichthyofauna of 
Serbia, for now, it does not pose a serious threat to the autochthonous trout 
population from the Lisinski Lake system. 
The obtained results undoubtedly confirmed the existence of a self-
sustaining population of S. letnica in Lisinsko Lake, which requires further 
population and ecological research that should include a larger number of 
individuals and give a more complete insight into the biology of the species. 
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