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AVisontai Erőmű és Bánya Dolgozóinak Horgász Egyesületével fennálló szakmai szerződés 

értelmében a 2014. évi első állományfelmérésre április 14.-én került sor. A felmérés 09.30 és 

14.30 óra között történt, erősen szeles, borús, néha szitáló esős időjárási viszonyok között. A 

vizsgálat ismét két részből tevődött össze, melynek során elektromos halászgéppel valamint 

szonárral térképeztem fel a halállományt. 

Azelektromos felmérés során a halászathoz SAMUS 725 típusú elektromos halászgépet 

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

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

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

A készülékhez most 3 méter hosszú nyéllel rendelkező, sűrű szövésű (0,5x0,5 cm 

szembőségű) hálóval borított szákot használtam, amely lehetőséget adott a kisebb egyedek 

kiemelésére is.  

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. 

A felmérő halászat során nem jártuk be a víztározó teljes területétaz időjárás és annak 

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. 

 

 

1. kép: A tározó mintázott részei 
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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. 

 

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

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

általánosan elmondható, hogy azok kondíciója jónak mondható, azaz nincsenek elhízva (mint 

pl. egy tógazdaságban), ugyan akkor az éhezés jeleit sem mutatják (2. kép). 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. 

 

1. táblázat: Az észlelt halállomány nagysága a mintázott területen 

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

Ponty 0 15 15 

Csuka 0 1 1 

Süllő 1 3 4 

Balin 0 2 2 

Dévérkeszeg 10 ˃600 610 

Ezüst kárász 0 2 2 

Küsz 0 500 500 

Bodorka 0 10 10 

Amur 0 4 4 

Szürkeharcsa 0 1 (cca 40 kg) 1 

Összesen: 11 1.138 1.149 

 

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 testét szabályos pikkelytakaró borította. 

Testformára a pikkelyesek tőponty alakot, míg a tükrös tógazdasági kerek formát mutatott. 
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2. kép: Pikkelyes ponty a kíméleti területről 

 

Megfigyelhető volt, hogy a megfogott pontyok közül a nőivarú egyedek hasa kerekded, feszes 

volt, azaz még nem ívtak le, a hasüregikrával telt (3. kép). Ívásuk még csak ezek után 

kezdődik. 

 

 

3. kép: A szikberakódás idején lévő ikrás ponty kerek hasformával 
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Természetesen az idő előrehaladtával, az ikraszemek kerületének növekedésével a has egyre 

nagyobbá és feszesebbé válik majd, de a szakavatott szem már most látja a képen lévő halon, 

hogy ha a környezeti körülmények (időjárás, táplálékbázis) kedvezően alakulnak akkor ettől 

az egyedtől sikeres természetes szaporodás várható. Fontos tudni, hogy a halakban nálunk, 

azaz a mérsékelt égövön az ikraszemek száma már a szaporodás évét megelőző év 

szeptember, október, november hónapjára kialakul (hő-összegtől és táplálékmennyiségtől 

függően). A szaporodás évének tavaszán újabb ikraszem már nem képződik, viszont a 

felkészülési időszak hossza (a tavasz hossza) és a rendelkezésre álló táplálékbázis összetétele 

és mennyisége szerint több, kevesebb szikanyag, azaz az embriogenezishez és a nem 

táplálkozó lárva stádiumhoz szükséges tartalék tápanyag épül be az ikraszemekbe. Ezért nem 

jó a tavasz elmaradása, a hirtelen meleg beköszönte, mert ekkor a halak ívni kezdenek, mivel 

a hormonok ezt diktálják anélkül, hogy a kikelő lárva rendelkezne elegendő tartalékkal, így a 

megmaradása is gyenge lesz (az anyahalnak nincs ideje a tápanyag felhalmozásra). 

Szerencsére a megvizsgált egyedek és a jelenlegi időjárás is sikeres természetes szaporodást 

vetítenek előre. 

 

Elmondható ez azért is, mert a partmentén, egészen a kiinduló ponttól a befejezési pontig nem 

találtunk olyan területet a beépített részek kivételével, ahol ne lehetett volna fogni ívásban 

lévő dévéreket a 200 g-ostól az 500-600 g-os egyedekig (4. kép). Mindenhol, ahol frissen 

növő nád szegélyezte a partot, egyszerre 50-60 darab vált láthatóvá az elektromos áram 

hatására. Maga az ívási folyamat szemmel is jól látható volt, mert a nádasban egyszerre több 

egyed kergette egymást, mozgatták a nádszálakat és ugrálásukkal fröcskölték a vizet. 

Egyértelműen megállapítható, hogy az idei évben a dévérek tömeges ívása sikeresen 

megtörtént, akkor, amikor víz hőmérséklete elérte a szaporodásához szükséges 14-15 oC-os 

hőmérsékletet. Kérdés, hogy a kelésnek és a lárvamegmaradásnak mennyire kedvez a 

következő napok időjárása. Ez majd az őszi felmérés során előkerülő 3-6 cm-es egynyaras 

ivadék gyakoriságából állapítható meg. 

Ponty a sekély, növényes részeken együtt a dévérekkel nem jelentkezett, ennek a fajnak az 

ívásához a víz még hideg volt. Várhatóan 18-19 oC-os vízhőmérsékletnél már a ponty is kint 

lesz ezeken az ívóterületeken, amely ennek a fajnak ugyan úgy megfelelő,mint a dévéreknek. 

A magam részéről a látottak alapján sikeres pontyívásra számítok az idei évben a tározó arra 

alkalmas területein. 

 

A felmérés során egy darab csukátészleltünk,amely egy kifejlett3-5 kg közötti egyed volt és 

nem a kíméleti területen tartózkodott. 

 

Süllőből egynyaras és idősebb egyedet is sikerült fognunk. Az egynyaras 10 cm hosszúságú,  

míg a nagyobb egyedek a tározóra legjellemzőbb 600-800 g tömegűek voltak. Minden egyed 

egészségesnek, betegségektől mentesnek bizonyult. Megállapítottuk, hogy süllő a kihelyezett 
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fészkeken már nem tartózkodott, azaz az ívás és a kelés már befejeződött és a hím nem 

gondozza a fészket, vagy pedig nem ívtak rá a fészkekre. Ennek eldöntése is majd őszi 

mintavétel idején válik lehetségessé. 

 

 

4. kép: Ívásban lévő, jól fejlett, a fejen erősen dorozsmás dévér 

 

Ragadozó halfajok közül a tározó nyugati befolyó részénél fogtunk balinokat, három-, 

négynyaras korúak voltak, párban jöttek elő, valószínűsíthetően éppen ívtak. 

 

Jelentős volt a küsz állománya is, amely szinte mindenhol jelen volt a partszéli növényes 

részeken, valószínűsíthetően adévérek ívása csalta oda őket (minden halfaj fogyaszt ikrát, 

egyesek többet, mások kevesebbet). 

 

A pontyhoz hasonlóan abodorkamég nem keresi a sekély, felmelegedő részeket, ami oka 

lehet annak, hogy az elmúltévben észlelt állományhoz képest viszonylag keveset sikerült 

ebből a fajból fogni. 

 

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

most nem fogtunk nagyokat, csak egyéves egyedeket. Feltételezhető, hogy a ponttyal közel 

azonos időben ívó ezüstkárász is még inkább a mélyebb részeken, a vermelőhelyek közelében 

tartózkodik. 

 

Amurból (5. kép) szintén sikerült fogni a kíméleti területen több példányt is, melyek közel 

azonos tömegűek (2-3 kg) voltak, így valószínűleg egy telepítésből származtak. Egészségi 

állapotuk és kondíciójuk megfelelő volt. Az amur kedveli a meleget, ezért ennek a fajnak az 
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állománya is csak majd később, 20-22 oC-os vízhőmérsékletnél vándorol ki a sekélyebb 

részekre, ahol megfelelő mennyiségben talál magának táplálékot. 

 

 

5. Kép: Háromnyaras amur 

 

A felmérés közben a kíméleti terület egy sekélyebb, bedőlt fás pontján meglepetés szerűen 

megütöttünk egy szürkeharcsát, amely szinte teljes egészében kiemelkedett a vízből, először 

a farok részt magasra felnyomva, majd megindulása után a test első felét a hasúszókig a víz 

fölé emelve. Tapasztalataim alapján testtömegét 35 és 40 kg közé becsülöm. Nem ritka, hogy 

a nagyobb testű harcsák érdeklődését is felkeltik a hangosan, folyamatosan ívó keszegek, 

főleg a nagytestű fajok, mint a dévér. Ilyenkor a 20-40 kg-os példányok is képesek kiúszni a 

20-30 cm-es sekély vízbe a bőséges zsákmány reményében. Ebben az esetben is ez 

történhetett. 

 

Összességében elmondható, hogy a víztározó halállományának egy része (dévérek, balinok) a 

fajra jellemző viselkedésként ívást mutatnak, míg más fajok még a mélyebb részeken 

tartózkodnak a víz megfelelő hőmérsékletűre emelkedéséig. 

Véleményem szerint az idei évben több halfaj esetében is sikeres ívás várható a tározón, mivel 

a vízállás megfelelő, az ivarérett állományok jelen vannak, az ívási szubsztrát sem hiányzik 

(nádas részek) és az időjárás is kedvezőnek mutatkozik. Az őszi felmérés során derül majd ki, 

hogy mely fajokból sikerül egynyaras egyedeket fogni. 

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, színük minden esetben élénkvörös volt, ami azt jelenti, hogy a 

tározó vízminősége és az oldott oxigéntartalom kedvező a halak számára, ezért azok 
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környezeti betegségektől, mint például a magas ammónia koncentráció miatt beálló kopoltyú 

nekrózis, nem szenvednek. 

 

 

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 használjuk, azaz meghatározzuk a fogott hal mennyiségét 

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

extrapolációval számítjuk a teljes területre vetített becsült mennyiséget. Szeretném azonban 

megjegyezni, hogy minél több a mintavételek száma és minél különbözőbb időpontokban 

történik a vizsgálat (évszak, napszak, vízállás, stb. szerint), annál jobban lehet közelíteni a 

valósághoz. 

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

 

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

 - Ponty 15 3.000 45.000 

 - Csuka 1 3.000 3.000 

 - Süllő 4 500 2.000 

 - Balin 2 500 1.000 

 - Dévér keszeg 600 200 120.000 

 - Ezüst kárász 2 20 40 

 - Küsz 500 5 2.500 

 - Bodorka 10 8 80 

 - Amur 4 2.500 10.000 

 - Szürkeharcsa 1 40.000 40.000 

 Összesen: 1.149 -- 223.620 

 

Az összesen észlelt hal mennyisége a fenti táblázatnak megfelelően 223,6 kg. A mintázott 

terület nagysága, figyelembe véve, hogy az alkalmazott halászeszköz hatósugara most 

mintegy 4 méter volt, a megtett távolság pedig kb. 2.400 méter (GoogleEarthpoligon 

méréssel), akkor a mintázott terület nagysága 9.600 m2, azaz közel 1 (0,96) hektár. Tekintettel 

arra azonban, hogy a halak, elsősorban a dévérek és a küszök eloszlása nem volt 

egyenletesnek tekinthető a víztérben (a dévér állomány 70-80 %-a a sekély part-menti 

nádasban tartózkodott) az extrapoláció rendkívül torz eredményt adna (a fajlagos 

halmennyiség 1.500 kg/ha lenne, ami termelő halastavak esetében sem gyakori hazánkban). 

Pontosabb eredmény majd az őszi felméréstől várható. 
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2. A SZONÁRRAL VÉGZETT FELMÉRÉS EREDMÉNYE 

 

Az erős, viharos szél és szitáló eső miatt most csak egy kisebb részt jártunk be szonárral. Ez a 

völgyzárógát és a zsilip környéki rész volt, ahol gyakorlatilag ugyan azt tapasztaltuk, mint az 

elmúlt évben azzal a különbséggel, hogy most a zsilip mindkét oldalán tartózkodtak a halak. 

 

3. JAVASLATOK 

 

- Ősszel a felmérést meg kell ismételni az ívások sikerességének meghatározása 

érdekében; 

- A jelenlegi fogás alapján a teljes területre extrapolált eredményt nem kell figyelembe 

venni, mivel azt a sok dévér jelenléte az ívóhelyen jelentős mértékben eltorzítja; 

- Lehetőség szerint a vízszintet tartani kellene még 4-5 hétig, vagy esetleg növelni 10-

20 cm-rel és akkor a ponty ívása is biztosra vehető; 

- Az őszi mintavétel során észlelt egynyaras dévér populáció nagysága alapján át kell 

majd gondolni az idei keszeg telepítés szükségességét, kedvező szaporulat esetén azt 

el is lehet hagyni az idén, míg az így felszabaduló forrást át lehet csoportosítani ponty 

és/vagy ragadozó fajok vásárlására; 

- Figyelni kell a partmenti sekély nádas részeken a pontyívás megvalósulását. 

 

 

 

Szarvas, 2014. április18. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Gorda Sándor 

VM szakértő 

33932/1/2007 

okleveles halászati szakmérnök 


