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Összefoglalás 
A Barbatula bureschi Drensky, 1928, az Égei- tenger vízgyűjtő területének a hala, amely egyaránt 

megtalálható a Vardar (Axiósz), a Sztruma (Strymon) és a Meszta (Nestos) folyóban. A Vardar felső 
szakaszán csak az utóbbi évtizedben vált gyakorivá. 

Szerbiában a faj jelenlétét már korábban is valószínűnek tartották, de bizonyító példánya csak 
2007 júliusában került elő a Vardar egyik bal oldali mellékfolyójából, a Pcsinya (Pčinja) folyóból. A 
bizonyító példány teljes testhossza (TL) 65.75 mm, standard testhossza (SL) 56.30 mm volt. 

Az elmúlt egy hónap alatt több példánya is előkerült a Pcsinya szerbiai szakaszán, ami 
egyértelműen azt bizonyítja, hogy a faj fölfelé terjeszkedik a folyón. 

 
Summary 

The Barbatula bureschi Drensky, 1928 is a native species of the Vardar (Axios), the Struma 
(Strymon) and the Mesta (Nestos) River of the Aegean Sea Basin. In past ten years it has been found 
frequently in the Upper-Vardar River.  

No records from Serbia have been published until now. 
The first specimen of Barbatula bureschi was caught in Serbian part of the Pčinja River, left 

tributary of the Vardar River, in July of 2007. 
The total lenght of the body of the caught specimen is (TL) 65.75 mm, and the stndrad lenght is 

(SL) 56.30 mm. 
According to the previous investigations of distribution pattern, this species is quickly expanding 

his range. 
 
 
A Barbatula bureschi Drensky, 1928, az Égei-tenger vízgyűjtő területének a endemikus 

halfaja, amely egyaránt megtalálható a Vardar (Axiósz), a Sztruma (Strymon) és a Meszta 
(Nestos) folyóban (Šedivá és munkatársai 2006). 

A Vardar folyó macedóniai szakaszán 1999-ig nem észlelték (Georgiev, 2000, 2004), 
2004-ig Nogaevci környéig terjedt (Smith & Darwall, 2006). Kostov elmondása szerint 2006 
elején már a Pcsinya folyó torkolatánál fogta őket. 

Vuković és Ivanović (1971) említik a fajt a Jugoszlávia halfaunájában, a Sztruma 
macedón mellékfolyójaiból. Simonović (2001) valószínűnek tartotta jelenlétet a Sztruma 
folyó valamely Szerbiában eredő mellékfolyójában. 
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A faj bizonyító példánya csak 2007 júliusában került elő a Vardar egyik bal oldali 
mellékfolyójából, a Pcsinya (Pčinja) folyóból alig 100 méterre a macedón határtól, a Sv. 
Prohor Pčinjski kolostor közelében (GPS kordináta: 42º19'38.32"N, 21º53'51.03"E). A 
bizonyító példány teljes testhossza (TL) 65.75 mm, standard testhossza (SL) 56.30 mm volt. 
Az úszókban D III 8, A III 6, P I 8, V I 5 úszósugarat számoltunk. A fajt a Magyarországon 
is széles körben elterjedt kövicsíktól (Barbatula barbatula) jól megkülönbözteti a bemetszett 
farokúszója (1. ábra). 

 

 
 

1.ábra. Barbatula bureschi a Pcsinya folyó szerbiai szakaszáról 
Fig. 1. Barbatula bureschi specimen caught in the Serbian section of Pčinja River 

 

Az elmúlt egy hónap alatt több példánya is előkerült a Pcsinya szerbiai szakaszán, ami 
egyértelműen azt bizonyítja, hogy a faj fölfelé terjeszkedik a folyón. 

A faj a IUCN veszélyeztetettségi kategorizálása szerint a legkevésbé veszélyeztetett 
(LC) kategóriába tartozik. A felmérés szerint viszont további átfogó kutatásokra lenne 
szükség a faj védelmének érdekében (Smith & Darwall, 2006). 
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