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Halállomány felmérés eredményei 2016. augusztus 28.

A Visontai Erőmű és Bánya Dolgozóinak Horgász Egyesületével fennálló szakmai szerződés

értelmében a 2016. évi halállomány felmérésekre május 6.-án és augusztus 25.-én került sor.

A felmérés  14.00  és  17.00  óra  között  történt,  borús,  szeles,  az  évszakhoz  képest  hideg

időjárási viszonyok között májusban, és kánikulai napsütéses napon augusztusban. A felmérés

során elektromos halászgéppel vizsgáltam a halállomány tartózkodási helyét, valamint faji és

korosztályi  összetételét,  illetve  augusztusban  különös  figyelmet  fordítottam  az  egészségi

állapot elbírálására augusztusban, a vizsgálatot megelőző napokban történt szórványos dévér

keszeg és  ponty elhullás  miatt.  A halászathoz  a  szokásos  SAMUS 725 típusú elektromos

halászgépet használtam.

A felmérő halászatok eredményei:

A felmérő  halászatok  során  nem jártuk  be  a  víztározó teljes  területét  annak 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

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

pontjairól a halat már 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. és 2. táblázatok tartalmazzák.
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1. táblázat: A május 6.-án észlelt halállomány nagysága a mintázott területen

Halfaj 1+ (db) Adult (db) Összesen (db)
Ponty 0 22 22
Süllő 0 3 3
Balin 0 3 3
Ezüst kárász 0 10 10
Küsz 0 200 200
Dévér keszeg 0 6 6
Amur 0 5 5
Összesen: 0 249 249

2. táblázat: Az augusztus 25.-én észlelt halállomány nagysága a mintázott területen

Halfaj 1+ (db) Adult (db) Összesen (db)
Ponty 0 12 12
Balin 0 1 1
Ezüst kárász 0 6 6
Küsz 0 300 300
Bodorka 0 6 6
Szürkeharcsa 0 1 1
Összesen: 0 326 326

Az észlelt halállományból és annak elhelyezkedéséből megállapítható következtetések:

- a  megfogott  állomány  mennyisége  alapján  nem  alkalmas  arra,  hogy  belőle

messzemenő  következtetéséket  lehessen  levonni  a  tó  teljes  halállományára

vonatkozóan;

- a  halak  mindegyike  az  akadókról  került  elő,  vízközt  vagy  a  felszínen  a  balinok

kivételével hal nem tartózkodott. Tavasszal az évszakhoz képest szokatlanul hideg és

csapadékos időjárás hatására a halak még a mélyebb részeken tartózkodtak. A kisebb

egyedek, elsősorban a keszegfélék közül a bodorkák és a küszök a sekélyebb vizű

részeken tartózkodtak;

- a halak egészségi állapota és kondíciója szemmel láthatóan jó volt, várhatóan telelésük

is sikeres lesz, bár ez utóbbit a tél időjárása nagymértékben befolyásolja majd;

Ponty
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A megfogott és észlelt állomány testforma szerint két kategóriába sorolható, úgymint nyurga

vagy tő és magas hátú tógazdasági nemes pontyok (2. és 3. kép). A pikkelyezettség alapján

szintén két típus különíthető el, a pikkelyes és a tükrös változatok. A tükrös pontyok minden

esetben a tógazdasági magas hátú testformát mutatták (4. kép). A két megjelenési forma közül

az állomány 90 %-a pikkelyes,  míg 10 %-a a  tükrös.  A nyurga vagy tő és a magas hátú

pikkelyesek közötti  arány 40:60 körüli,  azaz kevesebb a nyurga testformájú ponty, mint a

tógazdasági nemes forma. Ez érthető és a rendszeresen telepített tógazdasági pontyok nagy

mennyiségével  magyarázható.  A nyurga  egyedek  általában  idősebbek,  mint  a  tógazdasági

pontyok, testtömegük azonban nem minden esetben nagyobb.

A megvizsgált pontyokon külső paraziták jelenlétét (tetű, laernea, halpióca), nem észleltem,

ugyanakkor sem gombás (Saprolegnia), sem baktériumos (fekélyesedés), sem pedig vírusos

(himlő, KHV) megbetegedés tüneteit nem láttam. A halak kopoltyúja egészséges vörös színű

volt, a lemezeken nem tapasztaltam gombák okozta opálos nyálka bevonatot, fehér és/vagy

barna  elhalt  részeket,  korábbi  fertőzésből  eredő  kitöredezéseket,  szeldelt  kopoltyú  lemez

széleket, valamint nem mutatták kopoltyú nekrózis jeleit sem.

A megfogott állomány minden tekintetben egészségesnek mondható.

Süllő

A megfogott süllők 3 és 4 évesek voltak (5. kép) és csak a tavaszi halászat során sikerült őket

megfognunk.  Ekkor  még  fiatal,  a  2016.  évi  ívásból  származó  egyedek  jelenlétét  nem

tapasztaltuk.  A megvizsgált  egyedek mindegyike  egészségesnek bizonyult,  annak ellenére,

hogy  az  idei  évben  nagyon  sok  vízterületen  jelentős  süllőelhullást  okozott  a  pontytetű

elszaporodása.  Javaslom,  hogy  süllőfészkek  további  kihelyezésével  segíteni  kell  a  helyi

állomány szaporodását, valamint még legalább 2-3 éven keresztül támogatni kell azt elnevelt

egyedek kihelyezésével. Egyben tudomásul kell venni, hogy a víz és a környezet a süllőnek

kedvez a csukával szemben, így a csukatelepítéstől továbbra sem várható egy állandó, helyi

állomány kialakulása.
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2. kép: Megnyúlt testformát mutató pikkelyes ponty

3. kép: Magas hátú tógazdasági nemes pikkelyes ponty
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4. kép: Tükrös ponty

5. kép: Megközelítőleg 4 éves süllő

Balin
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Balinból mind a két felmérő halászat alkalmával sikerült mintát gyűjteni. A megfogott halak

között fiatal, 1-2 éves egyedek, valamint idősebb 2-3 kg-os példányok is voltak. Ez bizonyítja,

hogy a faj  sikeresen szaporodik a tározóban, megfelelő táplálékbázis áll  a rendelkezésére,

amely lehetővé teszi mind a természetes szaporulatból származó egyedek felnövését, mind

pedig  az  idősebb  korosztály  életben  maradását  és  sikeres  szaporodását.  A  megvizsgált

egyedek mindegyike egészségesnek bizonyult és jó kondícióban volt, azaz nem mutatták a

kóros soványság tüneteit.

Ezüst kárász

Ezüst kárász adult egyedeket mind tavasszal, mind pedig a nyári halászat alkalmával sikerült

fognunk. Ezek testtömege minden esetben meghaladta a 0,5 kg-ot, sőt inkább az 1 kg-hoz

közelített  (6.  kép).  Fontos  azonban  megjegyezni,  hogy  ezektől  kisebb,  fiatalabb  egyedek

jelenlétét  nem  észleltük,  pedig  a  tavaszi  halászat  során  megfogott  nőivarú  egyedek

mindegyike  szemmel  láthatóan  tele  volt  ívásra  váró  krával  (7.  kép).  Érdemes  lenne

megvizsgálni,  hogy a  faj  ívása  sikeres-e  a  területen,  mivel  azonos  környezeti  feltételeket

igényel szaporodásához, mint a ponty, és egy-vagy kétnyaras pontyokkal sem találkoztunk

eddig a tározóban. A kifogott egyedek minden esetben egészségesnek bizonyultak.

Szélhajtó küsz, dévér keszeg, bodorka

Szélhajtó  küszt  mind  a  két  mintavételi  alkalommal  nagyszámban  fogtunk,  elsősorban  a

sűrűakadókon, illetve a vízinövényzet között tartózkodtak. Nagyszámuk alapján a balin és a

süllő  táplálékellátottsága  jónak  mondható,  illetve  elmondható,  hogy  a  faj  szaporodása  a

víztározóban  sikeres,  mivel  minden  korosztály  az  1-től  a  4-5  évesig  megtalálható  volt  a

mintában. A dévér a tározó egész területén jelen van, míg bodorkát csak a tározó sekélyebb

végénél található befolyó környékén lehet fogni (a sűrű, gallyas akadókon, máshol nem fordul

elő.

Évér keszeget csak tavasszal, míg bodorkát csak a nyári halászat alkalmával sikerült fogni.

Mindkét faj esetében elsősorban adult egyedek kerültek elő, a fiatal populáció egyedszáma

nem volt jelentős. Ennek ellenére elmondható, hogy szaporodásuk a területen sikeres, ami

elsősorban a dévérre jellemző.
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6. kép: „Átlagos” méretű ezüstkárász

7. kép: Ikrával teli nőivarú ezüst kárász május hónap elején

Amur

Készítette: Dr. Gorda Sándor, Szarvas, I. külkerület 10/19.
8



Halállomány felmérés eredményei 2016. augusztus 28.

Az amur elektromos halászgéppel viszonylag nehezen megfogható faj, mert az áramra már

messziről reagál (a busák az eszköztől már több száz méterre ugrálni kezdenek). Általában

nagy erővel kitör a búvóhelyéről és az erőtérből, vagy ha bekerül az erőtérbe, akkor fejjel az

iszapba fúrja magát és nem a víz felszíne felé mozdul el, mint a ponty, a süllő, a balin vagy a

keszegfélék (megjegyzem, hogy a csuka is az amurhoz hasonlóan viselkedik az elektromos

áram hatására).

Jelentős mennyiségű egyed jelenlétét észleltük a kíméleti területen, megfogni azonban csak

néhányat sikerült (8. kép). A megfogott egyedek jól tápláltak és egészségesek voltak.

8. kép: Az amur populációt méretét tekintve jól reprezentáló egyed

Szürke harcsa

Szürke harcsát több alkalommal is  riasztottunk,  igaz látni  csak egy alkalommal láttunk,  a

nyári halászat során. Ez egy fiatal 1-2 kg közötti egyed volt.

Feltételezhető, hogy a tavaszi felmérés során azért nem sikerült az előző évihez hasonlóan

nagyobb méretű harcsákat fészekkészítés vagy ívás közben megfognunk a kíméleti területen,

mert  az  időjárás  nem  kedvezett  a  korai  szaporodásnak,  mivel  a  tavasz  hideg,  borús  és

csapadékos volt szemben az előző évekkel. Ennek megfelelően ívási céllal a nagyobb egyedek

csak  május  közepe,  vége  felé  vándoroltak  a  sekélyebb  részekre,  illetve  a  mintavétel

időpontjában a dévérek ívási idejének már vége volt.

A nyári mintavétel egyik célja és oka volt az előző hetek szórványos dévér keszeg és ponty

álhullás okainak tisztázása. A megvizsgált keszegek esetében megállapítható volt, hogy azok
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vagy  visszadobott  egyedek  vagy  a  horogról  leszakadt  elmenekült  egyedek  voltak,  így

elhullásukat is  ezek a mechanikai sérülések és a stressz okozhatták.  A pontyokon jelentős

elváltozások  nem voltak,  az  összegyűjtött  60  kg  körüli  mennyiség  még  elfogadható  egy

ekkora  vízterületen  a  nyári  meleg  okozta  természetes  elhullásnak.  Természetesen  ennél  a

fajnál is szerepet játszottak az elhullásban a horgok okozta sérülések is.

Szarvas, 2016. augusztus 28.

Dr. Gorda Sándor
VM szakértő
33932/1/2007

okleveles halászati szakmérnök
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