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AVisontai Erőmű és Bánya Dolgozóinak Horgász Egyesületével fennálló szakmai szerződés 

értelmében a 2014. évi második halállományfelmérésre november6.-án került sor. A felmérés 

09.30 és 12.30 óra között történt, borús, szélcsendes, az évszakhoz képest meleg időjárási 

viszonyok között. A vizsgálat során elektromos halászgéppel vizsgáltam a halállomány 

tartózkodási helyét, valamint faji és korosztályi összetételét. 

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 2,5 méter hosszú nyéllel rendelkező, 1x1 cm szembőségű hálóval borított 

szákot használtam. 

Az alkalmazott halászgép 1,2-1,4 méteres mélységből képes még a felszínre hozni a halakat, 

az ettől mélyebb területekről azonban már nem. Nyílt, akadók, búvóhelyek nélküli 

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

közeledő halászcsónak elől. 

 

A felmérő halászat során nem jártuk be a víztározó teljes területétannak nagysága és mélységi 

viszonyai miatt. A mintázott rész az 1. képen látható, ahol pirossal jelöltem az elektromos 

halászgéppel végzett felmérés nyomvonalát. 

 

 
 

1. kép: A tározó mintázott részei 
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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. 

 

1. táblázat: Az észlelt halállomány nagysága a mintázott területen 

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

Süllő 0 3 3 

Balin 0 1 1 

Dévérkeszeg ˃100 1 101 

Ezüst kárász 0 1 1 

Küsz ˃200 ˃200 400 

Bodorka ˃100 ˃100 200 

Amur 0 4 4 

Összesen: ˃300 310 610 

 

Az észlelt halállományból és annak elhelyezkedésébőlmegállapítható következtetések: 

 

1. A fogott állomány mennyisége nem ad lehetőséget a tó hal biomassza nagyságának 

számítására, ettől sokkal több hal található a víztérben, így teljes mértékben torz 

adatokat kapnánk. 

2. Egyértelművolt, hogy az elmúlt hét hideg időjárása miatt a halak a mélyebb, téli 

vermelő helyekre vándoroltak, ami alól kivételt csak az amurok képeztek. A 

keszegfélék egyedei és a süllők is mind a mély részekről, az alzat közeléből kerültek 

elő. 

3. Nyíltvízen csak az amur jelentkezett. 

4. A keszegfélék és a süllők is az akadókon, a vízen lévő bokrok, fák biztosította búvó 

helyekről kerültek el. Nyíltvízen még küsz sem tartózkodott, ami egyértelmű és 

ismételt jele annak, hogy a halak már elvermeltek és a hét kedvező meleg időjárása 

sem volt elég ahhoz, hogy elhagyják ezeket a helyeket. A vízhőmérséklete a felszínen 

9,3 oC-os volt. 

5. Az észlelt egynyaras dévér keszeg állomány nagysága bizonyítja,hogy a tavasszal 

látott természetes szaporodás sikeres volt, az állomány jelentős része megmaradt. 

6. Az észlelet halak egészségi állapota megfelelővolt, azokon betegség tüneteit nem 

észleltem. 

7. A halak tápláltsági állapota is kielégítőnek mondható, igaz a süllők kondíciója lehetne 

egy kicsivel jobb is. 

8. Az, hogy az amurok még mindig a sekély részen tartózkodtak arra utal, hogy a meleg 

időszakban nem jutnak megfelelő mennyiségű természetes táplálékhoz, kevés az 
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általuk preferált száras vízfeletti és víz alatti növényzet mennyisége. Véleményem 

szerint még most is táplálék után kutatnak. 

9. A pontyok mélyebbre húzódása miatt minden tekintetben szerencsésnek és szakmailag 

helyesnek, megalapozottnak tekinthető, hogy mind az erőmű, mind pedig a 

horgászegyesület november első két hetében telepít pontyot a víztározóba, mivel ezek 

várhatóan még december hónapban is biztosítani fogják a megfelelő fogási 

lehetőséget, mivel ezek a halak csak majd később, a vízhőmérséklet 5-6 oC alá 

csökkenésekor húzódnak a mélyebb részekre. 

 

Javaslatok: 

 

1. Az apró keszegfélék, melyek a süllő potenciális táplálékszervezetei minden eseten a 

sűrű bedőlt bokrok alól kerültek elő, így mindenképpen indokolt megfelelő vastagságú 

jég esetén további búvó, táplálkozó és szaporodó helyek mesterséges létrehozása. 

2. A látott egynyaras dévér állomány alapján a 2015. évi halasítási tervből a keszeg 

telepítés elhagyható, a felszabaduló pénzeszköz átcsoportosítható más halfajok vagy 

korosztályok beszerzésére. 

3. Javaslom, hogy a keszeg telepítés felszabaduló költsége kétnyaras ponty állomány 

telepítésére fordítódjon, valamint azt,hogy a telepített ponty mennyiségen belül annak 

10-15 %-a kétnyaras korú legyen,lehetőleg nagy kétnyaras, azaz 500-600 g-os. 

4. Mivel minden vizsgálat más és más eredményt ad, ezért javaslom a megkezdett 

felmérések folytatását. 

5. Javaslom egy 10-15 évre visszamenőleges statisztikai elemzés elkészítését, amely a 

telepített, a fogott hal mennyiségét és a horgászok aktuális létszámát veti össze. 

 

 

 

Szarvas, 2014. november7. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Gorda Sándor 

VM szakértő 

33932/1/2007 

okleveles halászati szakmérnök 


