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AVisontai Erőmű és Bánya Dolgozóinak Horgász Egyesületefelkérése alapjánhalállomány 

felmérést végeztem a markaziVíztározó tavon, amely az egyesület horgászvize. A felmérés 

2013. október22.-én 09.30 és 16.30 óra között történt, kellemes, őszi napsütéses, meleg 

szélcsendes időben. A szél csak a 14.00 és 15.00 óra közötti időben erősödött meg, de ez a 

vizsgálatot még nem zavarta. A vizsgálat két részből tevődött össze, melynek során 

elektromos halászgéppel valamint szonárral térképeztem fel a halállományt. 

Azelektromos felmérés során a halászathoz SAMUS 750 típusú elektromos halászgépet 

használtam, amely kíméletes módon fogja meg a halakat, az állományban kárt nem okoz, 

alkalmas tovább szaporítás céljából anyahalak befogására is. Az elkábított halak 1-2 perc 

elteltével magukhoz térnek, az eszköz időszakos vagy maradandó károsodást nem okoz nekik. 

Az elektromos halászgép a pozitív és negatív polarizációt képező két vezeték között (a 

negatív pólust a csónak oldalán vízbe lógatott csupasz réz vezetékképezi, míg a pozitív pólust 

a száknyélben elvezetett és a rézből készült szákfejhez kötött vezeték adja, miközben a szák 

rézváza halászhálóval van átszőve) mágneses erőteret képez, és az ebben vagy ennek 

közelében elhelyezkedő halak a pozitív töltést jelentő szákfejhez úsznak. Azok az egyedek, 

amelyek az erőtér határához képest fejjel kifelé állnak általában kitörnek az erőtérből, 

miközben a víz felszínére jönnek. Néhány halfaj kifejezetten érzékeny az erőtérre és azonnal a 

pozitív töltéshez úszik. Ilyenek a ponty, a keszegfélék és a süllő. Mások, az amur és a csuka 

inkább az alzat felé ugranak meg és fejjel beleállnak az iszapba. Vannak halfajok melyek 

ellenállóbbak az erőtérrel szemben, ilyenek a harcsa, az angolna vagy a gébfélék. A busa 

kifejezetten érzékeny az elektromos áramra, ezért nem is fogható meg ezzel a módszerrel, 

mivel már több 100 méteres távolságból észleli az erőteret, melyre élénk ugrálással és 

meneküléssel reagál. Az elektromos halászgép hatékonysága nagymértékben függ a víz 

hőmérsékletétől, annak vezetőképességétől és a mélységtől. Az alkalmazott halászgép 1,2-1,4 

méteres mélységből képes még a felszínre hozni a halakat, az ettől mélyebb területekről 

azonban már nem. Ezért volt szükség a szonáros felmérésre is. Nyílt, akadók, búvóhelyek 

nélküli vízfelületeken a halak megfogása szintén nehéz, mivel azok gyorsan képesek elúszni a 

közeledő halászcsónak elől. 

A felmérés második részét a mélységi viszonyok miatt egy Humminbird 737 típusú szonárral, 

vagy közismertebb nevén halradarral végeztem. A szonáros felméréshez 60o-os látószögű 

jeladó fejet használtam, mivel a 45o-os látószögű fej alkalmazásakor mért vízmélység egyezik 

meg azzal a sugarú körrel (azaz egy kúp alapjának sugarával), melyet az alzaton 

„lát”akészülék. Egy szélesebb látószögű szonárfejjel így jelentősen megnövelhető az a terület 

illetve tartomány, amely láthatóvá válik a monitoron. 

A felmérő halászat során nem jártuk be a víztározó teljes területétannak nagysága miatt, 

illetve mindenképpen szerettük volna elkerülni az éppen horgászó tagok zavarását. A 

mintázott rész az 1. képen látható, ahol pirossal jelöltem az elektromos halászgéppel végzett 

felmérés nyomvonalát, kékkel pedig a szonárral végzett felmérés helyét. 
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1. kép: A tározó mintázott részei 

 

1. A HALÁLLOMÁNY ELEKTROMOS HALÁSZGÉPPEL VÉGZETT FELMÉRÉSÉNEK 

EREDMÉNYE 

 

A felmérés során elsősorban a partszéli területeket vizsgáltuk, mivel a tározó mélyebb 

pontjairól a halat nem lehet felhozni, illetve búvóhely hiányában azok nem is szívesen 

tartózkodnak ott csak a tél folyamán. A megfogott, riasztott, illetve észlelt halállomány 

nagyságát és korosztályi összetételét az 1. táblázat tartalmazza(az 1+ a 2013. évi szaporulatot, 

az adult, az ettől idősebb egyedeket jelöli). 

Általánosan elmondható, hogy a halak a kíméleti területen elsősorban a menedéket biztosító 

part menti bedőlt fák gallyai között tartózkodtak. A reggeli időszakban azonban még itt sem 

lehetett észlelni jelentősebb állomány jelenlétét, elsősorban apróbb keszegféléket sikerült 

fogni. Ahogy a levegő és a víz is melegedett, egyre több halat sikerült megfogni, illetve 

megriasztani a kíméleti területen a fák, gallyak között, de ekkor már a sekélyebb vízben (0,5-

1,0 méter) is jelentős mennyiségben fordultak elő nagyobb egyedek is. A nyíltvízen 

tartózkodó halfajok elsősorban az amur és a ponty voltak. 

A ponty esetében a megfogott állomány mind telepített egyed volt, 3-4 év közötti korral. Ettől 

fiatalabb vagy idősebb egyedek jelenlétét nem észleltük. A megfogott és megvizsgált halakról 

általánosan elmondható, hogy azok kondíciója közepes, azaz nincsenek elhízva (mint pl. egy 

tógazdaságban), ugyan akkor az éhezés jeleit sem mutatják (2. kép). Az elektromos 

halászgéppel megfogni 5 db-ot sikerült, miközben további 10-12 darab jelenlétét észleltük, 

melyek vagy a fenékre süllyedtek, vagy kitörtek a gép hatósugarából vagy a csónaktól túl 

messzire jöttek fel a felszínre. 
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1. táblázat: Az észlelt halállomány nagysága a mintázott területen 

Halfaj 1+ (db) Adult (db) Összesen (db) 

Ponty 0 15 15 

Csuka 0 8 8 

Süllő 2 0 2 

Sügér 6 4 10 

Balin 0 4 4 

Dévérkeszeg 10 8 18 

Ezüst kárász 2 4 6 

Küsz 230 450 680 

Bodorka 120 40 160 

Vörösszárnyú keszeg 0 12 12 

Amur 0 6 6 

Vágódurbincs 0 4 4 

Összesen:    

 

A megfogott halak becsült tömege átlagban 3 kg volt. Pontyot mind a gallyak között, mind 

pedig a kíméleti terület sekélyebb vizeiben sikerült fogni. A megfogott és észlelt állományból 

egy darab volt tükrös fenotípusú, míg a többi szabályos pikkelytakaróval borított. Testformára 

a pikkelyesek tőponty alakot, míg a tükrös tógazdasági kerek formát mutatott. 

 

2. kép: Pikkelyes ponty a kíméleti területről 

 

Megfigyelhető volt, hogy a pontyok minden lehetséges tárgy, növény vagy éppen terep 

alakulat mellé beálltak búvóhelyként használva azt, még akkor is, ha az csak két szál belógó 
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fű vagy egy fa karó volt. A pontyállományról elmondható, hogy akadók hiányában 

folyamatosan úszkálnak körbe a tavon, táplálékot és búvóhelyet keresve. Ez a folyamatos 

úszkálás jelentős energiát igényel, így minden az útjukba kerülő táplálékot elfogyasztanak. Ez 

végső soron oda vezet, hogy a telepített állományok akár 4-5 nap leforgása alatt szinte teljes 

mértékben visszafoghatók, kondíciójuk pedig azért csak közepes, mert a folyamatos úszással 

elhasznált energiát képtelenek folyamatosan pótolni. A mintavétel során a nyíltvízi, sekélyebb 

részeken is számos esetben sikerült pontyot fogni vagy riasztani, ami egy természetesvízre 

egyáltalán nem jellemző. A tározóban elhelyezett akadók vagy búvóhelyek jó tartást képeznek 

a pontyok számára is, melyekre rá is állnak, viszont mire ezeket megtalálják, sokat 

keresgélnek, illetve a legjobbnak ítélt helyeket a már korábban telepített állományok 

elfoglalták. A víz alatt is létezik a halak között egy hierarchiai viszony, azaz az idősebb, 

nagyobb, erősebb egyedek tartózkodnak a kedvezőbb helyeken (az akadókon), a frissen 

telepített halak csak az üres helyeket foglalhatják el, ezért az éppen betelepített állomány, 

addig az ideig, ameddig nem talál magának búvóhelyet kénytelen a nyílt vízben az akadóktól 

mentes alzat fölött folyamatosan úszva körözni a tározóban. Ez az az időszak, amikor a 

telepítést követően akár egy hét leforgása alatt az állomány 60-70 %-a (kisebb tavakban akár 

a 80-90 %-a) azonnal ki is fogható. 

Sajnos a halak nem tartózkodnak huzamosabb ideig védtelenül a nyílt vízben a sima alzat 

fölött, még akkor sem, ha ott rendszeresen etetik őket. Az etetőhelyeket felkeresik, addig 

ameddig rendszeresen találnak azokon takarmányt, de nem maradnak ott, hanem az 

etetőanyag elfogyasztása után szinte azonnal tovább is úsznak. Elegendő azonban 2-3 nap 

kihagyás az etetésben ahhoz, hogy a halak elkerüljék ezeket a nyíltvízi etető helyeket. 

Ilyenkor vissza kell őket szoktatni a rendszeresen kijuttatott etetőanyaggal. Ezzel szemben az 

akadókon állandóan megtalálhatóak. 

 

A felmérés során több darab csukát fogtunk, melyek között volt nagyobb 3 éves és kisebb 

kétnyaras egyed is. A csukák mindegyikejó kondícióban volt, ami nem is lehet másként, 

mivel a partszéli részeken jelentős mennyiségű táplálékhal áll a rendelkezésükre.A megfogott 

és megvizsgált csukák jó kondícióban voltak, betegség tüneteit nem mutatták. Érdekes, hogy 

fiatal, egynyaras egyedek jelenlétét ebből a fajból nem sikerült kimutatni. 

 

Süllőből csak egynyaras egyedet sikerült fognunk, amely nem reprezentálja a víztározó 

állományát. Ebből az eredményből csak annyi következtetést érdemes levonni, hogy a 

kihelyezett süllőfészkek eredményesen szolgálják a süllő állomány növelésére tett kísérleteket 

(3. kép). 

 

 

A kíméleti területen sügérből is sikerült fogni néhány egyedet, igaz kapitálisnak nem 

mondhatók, de érthető módon ezek is csak ott tartózkodtak, ahol búvóhelyet és táplálékot  
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3. kép: Egynyaras süllő és durbincs a kíméleti területről 

 

találtak (4. kép). Véleményem szerint állománya nem lehet jelentős a tározóban, 

másikrapusztító fajokkal együtt, úgymint törpeharcsa, dubincs, naphal viszont már jelentős 

kárttehet a leívott ponty és keszegfélék állományában, igaz ívásra alkalmas területet a 

jelenlegi vízállásnál csak a kíméleti terület hátsó része képez. 

 

4. kép: Idősebb, ivarérett sügér a tározóból 
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Ragadozó halfajok közül a tározó erőmű felőli végénél fogtunk balinokat, melyek két- és 

háromnyaras korúak voltak. Ezek a halak a befolyóvízre gyűltek össze, melyben szintén 

jelentős küsz és bodorka állomány tartózkodott. Jelenlétét a tározó egyéb területein nem 

észleltük. Mivel a halfaj viszonylag érzékeny az elektromos áramra és könnyen megfogható, 

ennek ellenére viszont csak a befolyó csatorna előtt észleltük őket, így feltételezhető, hogy 

nincs jelentős mennyiségben jelen a tározóban. 

 

Keszegfélékből elsősorban a küsz állománya volt jelentős, amely szinte mindenhol jelen volt 

a partszéli növényes részektől a nyíltvízi területekig, valamint a sekély part menti sávtól az 1-

1,5 méteres mélységig,kivéve a tározótér nagyobb részét képező akadóktól mentes mély, nyílt 

vizet. 

A küsz mellett jelentős tömeget képviselt a bodorka állományai is, amely szintén 

benépesítette a küsz által is kedvelt területeket. Ebből a halfajból akadtak kapitálisnak 

mondható egyedek is (5. kép). 

Szintén jelentősnek mondható a vöröszszárnyú keszeg állomány is, melynek szép, jól fejlett 

ivarérett példányit is sikerült fogni (6. kép), viszont ez a faj már csak a kíméleti területen volt 

jelen, szemben a küsszel és a bodorkával, melyek jelenlétét a gát tövénél található befolyóban 

is sikerült kimutatnunk. 

Pozitív észlelés viszont, hogy a három említett keszeg fajból szinte minden korosztály jelen 

volt a mintázott területek valamelyikén, ami azt jelenti, hogy szaporodásuk sikeres a 

tározóban, így képesek biztosítani a ragadozó halak táplálékát. A gondot inkább az jelenti, 

hogy ameddig a csuka és a sügér kijön a partszéli vizekbe, oda ahol ezek a kisebb keszegfélék 

is tartózkodnak, addig a süllő valószínű, hogy a mélyebb részeken éhezik. Ezért is 

szükségszerű egy tavaszi nagyvizes felmérő halászat elvégzése, mert ebben az időszakban a 

süllő is a partszéli, de ekkor még mélyebb részeken tartózkodik. 

Viszonylag jelentősnek mondható a tározó dévér keszeg állománya, mivel ebből a fajból a 

kíméleti területen mind egynyaras, mind pedig idősebb példányokat is sikerült fogni, sőt ez 

volt az a halfaj, melynek egy-egy 100-150 g-os képviselője a part menti nyílt vízben is jelen 

volt. Ezek az egyedek a felszínhez közel, a vízközti térben úszkáltak, ami viszont nem 

igazánjellemző a fajra, mivel a bagoly keszeg után ez a faj kedveli a legjobban a mélyebb 

részeket és az egyik legmélyebben vermelő keszegfélénk is egyben. A 7. képen egy termetes 

dévér keszeg látható, melyet a kíméleti terület egyik mélyebben lévő akadóján fogtunk. Az 

egynyaras állomány jelenléte arra enged következtetni, hogy szaporodása sikeresa tározóban. 

 

Az egyéb horgászatilag jelentős fajok közül még az ezüst kárász érdemelemlítést, melyből 

darabszámra nem fogtunk sokat, viszont a megfogott 3 példány életkora és ebből adódóan 

testtömege is jelentősen eltért egymástól (8. kép). A legkisebb kétnyaras, a közepes 

háromnyaras, míg a legnagyobb 6-7 nyaras egyednek bizonyult. Annak eldöntése érdekében, 

hogy ez a telepítésnek vagy a szaporodásnak köszönhető-e, további vizsgálatok szükségesek. 
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5. kép: Kifejlett bodorka (ragadozó hal okozta pikkelyhiánnyal a farok részen) a gát 

melletti befolyóból 

 

 

6. kép: Ivarérett, idős vörösszárnyú keszegek 

 

A durbincsok esetében csak arra szeretnék kitérni, hogy az új CII törvény 

aHalgazdálkodásról és a hal védelméről november 15.-én hatályba lépő végrehajtási rendelete 

nem fogható fajok közé sorolja az összes durbincsot, mivel szerintük a horgászok nem tudják 

megkülönböztetni egymástól a széles és a vágó durbincsot ezért ezzel a szabályozással 

kívánják megteremteni a széles durbincs teljes védettségét. 
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7. kép:Jól fejlett, ivarérett dévér keszeg 

 

Amurból szintén sikerült fogni a kíméleti területen több példányt is, melyek közel azonos 

tömegűek (3-4 kg) voltak, így valószínűleg egy telepítésből származtak. Állománya a 

pontyhoz hasonlóan viselkedik a víztározóban, azaz körbe-körbe úszkál táplálék után kutatva. 

 

A vízparti belógó nádasokon és faágakon jelenléte jól látható, mivel a nádas részek vízbe 

nyúló végeit rendre lecsipkedte, a faágakról pedig lelegelte azokat a leveleket, melyeket el 

tudott érni. 

Fő táplálékát alacsony vízállás idején azonban a megfelelő mennyiségű zöld növényi rész 

hiányában a horgászok által bejuttatott etetőanyag képezheti, ezek közül is elsősorban a 

gabonafélék magvai, melyek rendszeres fogyasztása elzsírosodáshoz és májelfajuláshoz vezet 

a halfaj esetében. 

 

Összességében elmondható, hogy a víztározó halállománya minden esetben a telepített 

mennyiségtől és annak gyakoriságától függ. A halak búvóhelyek hiányában a kijuttatást 

követően folyamatosan úszkálnak a nyílt víztérben táplálék és védett részek után kutatva, ami 

lehetővé teszi, hogy a telepített halakat a horgászok viszonylag rövid idő alatt jelentős részben 

visszafogják. A folyamatos úszkálás energia igényét a halak nem képesek fedezni a szűkös 

természetes-táplálékbázisból, így azok minden táplálékot elfogyasztanak.Mindenképpen 

javaslom, hogy a kíméleti területen kerüljenek elhelyezésre további akadók és nem csak a part 

mentén, hanem a nyíl vízen is (úgy mint ahogy az a horgászható tározótérben is van), mert 

ezzel egy viszonylag hatékony ivóhely és ivadék bölcső hozható létre, amely eredményesen  
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8. kép: Az ezüst kárász három korosztálya 

 

szolgálja majd a halak természetes szaporodását. Jó lenne, ha ezen a részen lennének olyan 

szakaszok is, ahol kisvízállásnál is van nádas,sásos, gyékényes rész a vízben. 

A tározótérben javasolom további akadós részek kialakítását, amennyiben ez az eredeti célt 

(hűtővíz biztosítás) nem zavarja, illetve ezzel az egyesület tagsága is egyetért (nincs 

információm arról, hogy az akadók mindenki számára elérhetők-e?). Megfelelő számú 

búvóhely kialakításával javul a tározó hal megtartó képessége, folyamatosabbá tehető a fogás 

is a tenyészidőszak folyamán, viszont a halak kifogása nagyobb ügyességet és kitartást (több 

féle szerelék és csali kipróbálása) igényel majd. 

A megvizsgált egyedeken betegségek jeleit, gombák, paraziták, baktériumok vagy vírusok 

okozta tüneteket nem észleltem. A halak kopoltyúja ép szélű, fehér színű penész vagy barna 

elhalt foltoktól mentesek voltak, színük minden esetben élénkvörös volt, ami azt jelenti, hogy 

a tározó vízminősége és az oldott oxigéntartalom kedvező a halak számára, ezért azok 

környezeti betegségektől, mint például a magas ammónia koncentráció miatt beálló kopoltyú 

nekrózis, sem szenvednek. 
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A halállomány mennyiségét és a fogott egyedek felsorolását a Vízkeretirányelvben 

meghatározott módszerrel végzetem, ahol csak az egynyaras, illetve az ettől idősebb 

egyedeket kell feltüntetni. A teljes területen található halállomány nagyság becsléséhez az 

elfogadott extrapolációs módszert használtam, azaz meghatároztam a fogott hal mennyiségét 

tömegre nézve, a mintázott terület nagyságát hektárban és ebből a két adatból a már említett 

extrapolációval számítottam a teljes területre vetített becsült mennyiséget. Szeretném azonban 

megjegyezni, hogy egy mintavétel alapján még a Markazi Víztározó Tótól sokkal kisebb 

víztestek esetében (8-10 ha) sem lehet egyértelmű következtetéseket levonni, a kapott adatok 

jelentős mértékben torzulhatnak a valósághoz képest. Minél több a mintavételek száma és 

minél különbözőbb időpontokban történik a vizsgálat (évszak, napszak, vízállás, stb. szerint), 

annál jobban lehet közelíteni a valósághoz. Természetesen egy víztér halállományának pontos 

mennyiségét, annak faji és korosztályi összetételt csak a víz lecsapolását követő teljes 

lehalászás után lehet megállapítani. 

A mennyiségi becslés alapját a látottak és mértek szerint a következő tömegek képezték: 

 

Halfaj Mennyiség (db Átlagtömeg (g) Összes tömeg (g) 

 - Ponty 15 3.000 45.000 

 - Csuka 8 500 4.000 

 - Süllő 2 10 20 

 - Sügér 10 25 250 

 - Balin 4 350 1.400 

 - Dévér keszeg 18 200 3.600 

 - Ezüst kárász 6 150 900 

 - Küsz 680 5 3.400 

 - Bodorka 160 8 1.280 

 - Vörösszárnyú 12 35 420 

 - Amur 6 3.000 18.000 

 - Vágó durbincs 4 10 40 

 Összesen: 925 -- 78.310 

 

Az összesen észlelt hal mennyisége a fenti táblázatnak megfelelően 78,3 kg. A mintázott 

terület nagysága, figyelembe véve, hogy az alkalmazott halászeszköz hatósugara mintegy 2,5 

méter, a megtett távolság pedig kb. 2.400 méter (GoogleEarthpoligon méréssel), akkor a 

mintázott terület nagysága 6.000 m2, azaz 0,6 hektár. Az adatok alapján a becsült mennyiség a 

teljes területre, azaz 151 hektárra vetítve 19.708 kg, azaz a víztározóban a harcsaállomány 

nélkül a fogott halak mennyisége és tömege alapján becsülve jelenleg 180 és 220 mázsa 

körüli mennyiségben található hal. Ez hektárra vonatkoztatva 120-150 kg/ha körüli fajlagos 

érték. Ismétlem, hogy egy mintavétel nem elegendő, ezért ezeket az adatokat csak mint 
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tájékoztató jellegű értékeket lehet figyelembe venni. A felmérést mindenképpen szükséges 

tavasszal, magasabb vízállás idején is megismételni. 

 

Érdemesnek tartom megjegyezni, hogy a mintavétel idején a szák nyelével folyamatosan 

ellenőriztem az aljzaton lévő iszapréteg vastagságát, amely kedvező értéket mutatott. A 

víztározó mintázott részén sehol nem találtam 10 cm-nél vastagabb lágy iszapréteget, kivétel a 

gát előtti szakasz, amely iszapcsapdaként működik. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a 

tározótérbennincsenek olyan mélyebb részek, gödrök, melyekben, mint iszapcsapdákban 

összegyűlhet vastagabb réteg is. Véleményem szerint a gát előtti 200-300 méteres szakasz 

rendszeres kotrásával (2-3 évente) a víztározó üledékszintje jól szabályozható, mivel a hátsó 

részeken lévő lágy üledék a vízáramlással folyamatosan a gát irányába, azaz a mélyebb 

vízkivételi rész felé vándorol. 

 

 

2. A SZONÁRRAL VÉGZETT FELMÉRÉS EREDMÉNYE 

 

A szonárral történt bejárás alkalmával tapasztaltak a helyi horgászok előtt is ismeretesek, 

illetve a már korábban leírtakból is következnek. A mintaterületen (kék vonal) végig haladva 

a sekély részeken halak nem tartózkodtak, valamint nem érzékelt a készülék halat az akadók 

nélküli nyílt víztérben sem, csupán egy alkalommal a felszín alatt 1 méterre. Ezek busák 

lehettek. Ahol a víz mélysége elérte, vagy meghaladta a 3 métert, valamint mesterségesen 

kihelyezett vagy természetes akadók voltak, ott a készülék a saját beosztása szerint közepes és 

nagyméretű halakat jelzett. Az elhelyezett haltartások felső ágas részében, középen az ágak 

között és a fenéken az akadó alatt is tartózkodtak halak. Feltételezhető a biológiai és élettani 

sajátosságokból, hogy az akadók felső ágai között pontyok és keszegek, az ágak között 

középen süllő, míg az alzaton az akadók alatt harcsa és nagyobb testű pontyok állnak. A 

mintázott akadók mindegyikén állt hal, a kisebbeken kevesebb (8-10 db),a nagyobbakon több 

(15-25 db). Ez is bizonyítja, hogy a hal nem igazán kedveli a nyílt, búvóhelytől mentes 

vizeket és a vízközti teret. 

A gát előtt végzett felmérés eredményeként elmondható, hogy a gáttal szembe állva, annak 

jobb oldalán a halőrház felé esőrészen halak nem tartózkodtak, míg a baloldalon, a Domoszló 

felé eső részen sok akadó között jelentős mennyiségben állt hal (valaha ez a rész szőlő vagy 

gyümölcsös lehetett). 

Szeretném megjegyezni, hogy az új halgazdálkodási törvény november 15-el hatályba lépő 

végrehajtási rendelete 28 § (19) szerint november 1. és március 15. közötti időszakban a 

vermelő halállományok védelme érdekében szonár használatáta halfogási tevékenységhez 

tiltani akarja. 
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3. EGYEBEK: 

 

A helyszínen több kérdés is megfogalmazódott. Ezek közül az egyik a tavaszi nagyméretű 

pontyok elhullási okának tisztázása. Már az elején szeretném megjegyezni, hogy nem egyedi, 

hanem országos jelenségről kell beszélni, amely többek között bekövetkezett a Maconkai 

víztározón, a Palotási tavon, a Hatvani kavicsbánya tavon, de a győri AUDI belső 

záportározóiban és végül a Balatonon is. Több helyen kértek fel az állomány egészségügyi 

vizsgálatára, melynek során a következőket tapasztaltam: 

Az elhúzódó hideg periódus hatására bekövetkezett elhullás során a hullák nem egyszerre, 

nagy tömegben, hanem folyamatosan jelentek meg a vízben (ez igazolja, hogy nem 

vízminőségi vagy mérgezési okok miatt pusztultak el, mert ilyen esetekben az elhullás 

robbanásszerű és tömeges). Ennek során napi 5-25 db-os elhullást lehetett észlelni, elsősorban 

az 5-10 kg közötti testtömeg tartományban található pontyok esetében. 

A vizsgált egyedeken külsérelmi nyomokat nem találtam, pikkelyzetükép volt, színezetük 

megfelelt a fajra jellemzőnek. Külső parazitákat a bőrön és a pikkely alatt, valamint az 

úszókon nem találtam, a halak nem mutatták bakteriális, vírusos vagy gombás megbetegedés 

külső jeleit sem. A testforma értékelésénél szembetűnő volt, hogy a pontyok kondíciója 

gyenge, has vonaluk egyenes, már-már homorúba hajló, hátizomzatuk pedig kissé 

elvékonyodott. A vizsgált egyedek az éhezés és kóros lesoványodás kezdeti jeleit mutatták. 

Már a kopoltyúfedő eltávolításakor feltűnt, hogy a kopoltyúíveken bőségesen található nyálka, 

azok színe halvány, valamint elhalt szövetre emlékeztető fehér és barna foltok találhatók a 

kopoltyúlemezek szélén.  

A hasüreg felnyitásakor abban folyadékot nem találtam, feltűnt viszont, hogy a hasfal jelentős 

mértékben elvékonyodott, annak vastagsága nem érte el a 0,5 cm-t sem. Külön vizsgáltam az 

úszóhólyagot, melynek falában a vérerek kitágultak és élénkvörösek voltak, enyhe fokú 

gyulladás jeleit mutatva, viszont az úszóhólyagban folyadék jelenlétét nem észleltem. A 

bélcsatorna üres volt, hosszanti felvágása során abban szabad szemmel is látható paraziták 

jelenlétét nem tapasztaltam. A bélcső belső fala vérerekkel dúsan átszőtt, helyenként duzzadt 

és enyhén vöröses színű volt, egy kezdeti bélgyulladás tüneteinek megfelelően. A vizsgált 

egyedek mája jelentős mértékben megnagyobbodott, duzzadt volt, rajta nagy, feszülő, epével 

teljesen telt epehólyagot találtam. Egyéb kóros elváltozás jeleit a halak belső szervei nem 

mutattak. 

A látottak és tapasztaltak alapján, véleményem szerint, az elhullás okozója a kedvezőtlen 

időjárási viszonyok miatt, a halakon egyébként is jelenlévő különböző élősködő egysejtűek 

elszaporodása volt (elsősorban a Costia nevű egysejtű csillós véglény). Ezek az egysejtűek a 

kopoltyúlemezeket olyan mértékben károsították, hogy az az oxigénfelvétel akadályozásával 

már a halak elhullásához vezetett. A hosszantartó hideg periódus miatt a pontyok nem tudtak 

megfelelő mértékben és időben táplálkozni, mivel a víz hőmérséklete március végére nem érte 

el a 6-8 oC-ot. Ezért azok továbbra is a mélyebb részeken, a zsúfolt vermelőhelyeken 

maradtak, ahol a tél folyamán már egyébként is felszaporodott anyagcsere termékek jelentős 

mértékben rontották a víz minőségét és csökkentették annak oldott oxigéntartalmát. A 

táplálkozást beindító hőmérséklet elmaradása a halakat a megszokottnál tovább kényszerítette 
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a téli nyugalmi állapotra, így a tartalékként felhalmozott tápanyagok felhasználása után nem 

voltak képesek azokat külső táplálékforrásból pótolni. A létfenntartó szervek működésének 

biztosítása azonban további energiát igényelt, így a halakban beindult aglükoneogenezis, 

melynek során glükóz képződött nem cukor alapú prekurzorokból a májban. Valószínűleg ez 

okozta a máj és az epehólyag megnagyobbodását is, ami végső soron a tartós éhezésnek 

tulajdonítható. A vermelőhelyen kialakult kedvezőtlen környezeti viszonyok, valamint a tartós 

éhezés hatására a halak általános ellenállóképessége is legyengült, ami lehetővé tette a 

kopoltyún egyébként is mindig jelenlévő külső élősködő egysejtűek nagymértékű 

elszaporodását. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a március végi és 

áprilisi tél beálltáig viszonylag enyhe volt az időjárás a korábbi évekhez képest, így a vermelő 

halak is többet mozogtak, ami a tartalékok rövidebb idő alatti felhasználást eredményezte. Az 

enyhefokú úszóhólyag és bélgyulladás szintén a legyengült általános ellenállóképességnek 

tulajdonítható. 

Az elpusztult pontyok egy viszonylag szűk tömegtartományból származtak (5-20 kg), 

fiatalabb egyedek jelentős számban nem fordultak elő a halhullák között. Ennek oka lehet, 

hogy a vermelés során feltételezhetően kialakuló hierarchia sorrendben a kedvezőbbnek 

minősülő, mélyebb részeken lévő területeket a nagyobb testű egyedek foglalták el és ezek 

estek áldozatául a kedvezőtlen időjárásnak és vízminőségnek, míg a fiatalabb, kisebb egyedek 

a sekélyebb részeken teleltek, ahol a víz hamarabb tudott felmelegedni, így hamarabb hagyták 

el a vermelőhelyeket és kezdtek el táplálkozni. 

A külső élősködő egysejtűek okozta betegségek kezelése viszonylag könnyen megoldható 

tógazdaságokban klórmész vagy réz-oxi-klorid kijuttatásával, erre azonban egy közel 150 

hektáros víztározón nincs lehetőség, melynek mélységi viszonyai sem hasonlítanak egy 

halastóra, valamint naponta több ezer köbméter vizet kell biztosítania a közeli erőműnek. 

Ebből adódóan csak lokális, prevenciós kezelések megvalósítása látszik lehetségesnek. Ennek 

során, véleményem szerint, a következő kezeléseket, eljárásokat lehetne bevezetni, illetve 

ezeknek a hatékonyságát vizsgálni: 

1. Tavasszal és ősszel a horgászidény kezdete előtt és vége után a halak kondícióját lehetne 

javítani mesterséges takarmányozással. 

2. A halak takarmányozása során alkalmazni lehetne antibiotikumos etetést is egy 4-5 napos 

időszakban, melynek során egyszerűen kijuttatható a PURINA cég antibiotikumos 

haltápja (figyelni kell az élelmezésegészségügyi várakozási idő betartására). 

3. Halradarral a vermelést követően meg lehet határozni az előnyben részesített helyeket, 

ahol a tél folyamán célzottan létesített lékekkel és/vagy levegőztető berendezések 

elhelyezésével javítani lehetne az oxigénviszonyokon. 

4. Tavasszal, a felmelegedés kezdete és a vermelés vége előtt a frekventált vermelő helyeken 

eredményes lehet 1-1,5 g/m2 klórmész kijuttatása. 

Természetesen a halak egészségi állapotát és kondícióját, valamint a tározó vízminőségét a 

kezelésektől függetlenül folyamatosan ellenőrizni kell. 
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Másik kérdés volt az éves szinten telepítendő mennyiség kijuttatásának és korosztályi 

összetételének meghatározása. Véleményem szerint szakmailag nem indokolt az ősz folyamán 

a teljes telepítendő mennyiséget kijuttatni a tározóba. Ennek oka, hogy a tél folyamán nincs 

horgászat, viszont a telepített állományokért ekkor már az egyesület felel. Azaz fölösleges a 

téli vermelési rizikót felvállalni, egy lehetséges jég alatti,kezelhetetlenoxigénhiány okozta 

elhullás előfordulásának valószínűsége mérsékelhető, ha tavasszal is telepít az egyesület. A 

jelenlegi túlkínálat miatt a haltermelők egyébként sem tudják érvényesíteni az őszi és tavaszi 

árkülönbözetet, akkor miért a víztározóban szenvedjék el a halak a 10-15 %-os telelési 

veszteséget (tömeg és darabszám)? Arról nem is beszélve, hogy nem véletlenül tiltja majd a 

halgazdálkodási törvény végrehajtási rendelete télen a szonár alkalmazását. Ezzel az 

eszközzel könnyen beazonosíthatók a vermelő helyek, ahonnan a halkönnyen el is lopható. 

Kisebb halsűrűség mellett kisebb a telelési veszteség, jobb a tavaszi egészségi állapot és 

kondíció, valamint nehezebb az orvhalászat is. A halak egyébként a kedvezőtlen iszap ízt 

okozó zöld-kék algákban lévő geozmin nevű vegyületet 1-2 hetes tiszta vízben tartás során 

„kifürdik”, azaz anyagcseréjük során eltávozik szervezetükből. 

Javaslom az éves telepítendő mennyiség szétosztását őszi, tavaszi és esetleg nyári időszakokra 

30:50:20 %-os arányban. 

A telepítés szerkezetével kapcsolatban a ponty esetében javasolható, hogy a telepített 

mennyiség 15-20 %-a legyen kétnyaras egyed, mivel ezekből 3 db tesz ki egy kilót, míg a 

piaci méretből 0,6-0,7 db (1,3-1,5kg/db). Természetesen ez csak akkor lehet eredményes, ha 

nem viszik el a területről a 25-26 cm-es pontyokat, illetve a tagságnak van türelme kivárni azt 

az 1,2-1,5 (mivel ez nem trágyázott és takarmányozott halastó) évet,mire ezek a pontyok is 

elérik a fogható méretet. 

 

Fontos, hogy halat lehetőleg minden esetben egy helyről, azonos gazdaságból vásároljon az 

egyesület, különböző betegségek és paraziták behurcolásának elkerülése érdekében. 

 

 

 

Szarvas, 2013. október30. 
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