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Haltenyésztés 

„E-tananyag” az Állattenyésztő mérnöki BSc szak hallgatói számára 

 

E digitális tankönyv szövege, ábraanyaga és mindenféle tartozéka szerzői jogi oltalom és a kizárólagos 

felhasználási jog védelme alatt áll. Csak a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye alapján 

jogszerű a mű egészének vagy bármely részének felhasználása, illetve sokszorosítása akár mechanikai, akár 

fotó-, akár elektronikus úton. Ezen engedélyek hiányában mind a másolatkészítés, mind a sugárzás vagy a 

vezeték útján a nyilvánossághoz való közvetítés, mind a digitalizált formában való tárolás, mind a számítógépes 

hálózaton átvitt mű anyagi formában való megjelenítése jogszerűtlen. 
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Előszó (Ördög Vince) 

A BSc-hallgatók számára készült haltenyésztés című jegyzet szerzői kollektíva terméke. A naprakészséget az 

biztosítja, hogy a szerzők az általuk művelt tudományterület legújabb ismereteit írták le az egyes fejezetekben. 

Az elektronikus közlésmóddal a naprakészég fenntartható, mert ez lehetővé teszi az anyag aktualizálását, a 

jövőbeni új ismeretek egyszerű és gyors beépítését a jegyzetbe. A haltenyésztés multidiszciplináris tudást 

igényel. A terjedelmi korlátok miatt a szerzők kényszerűen válogattak a tudományterületek között és csupán a 

legfontosabbakat tárgyalják. A fejezetek végén felsorolt néhány irodalommal igyekeznek bővíteni a hallgatók 

rendelkezésére álló írott tudásanyagot. 

A halastavak természetes haltermelő képességét az algák és a vízinövények által termelt szerves anyag 

határozza meg. A ténylegesen megtermelhető halmennyiség attól függ, hogy ebből a növényi biomasszából 

mennyi jut el vízi táplálékláncokon a halakig. A haltermelő gazdasági érdeke a halastavi anyag- és 

energiaáramlás ismerete és befolyásolása tókezelési eljárásokkal. A haltermelés hidrobiológiai alapjainak az 

alkalmazásával növelheti tavainak természetes haltermelő képességét és gondoskodhat a halak életét 

veszélyeztető vízminőség kiküszöböléséről. 

A halak biológiájának és szaporodásbiológiájának az ismerete nélkülözhetetlen a halszaporítási eljárások 

megismeréséhez. A jegyzet részletesen foglalkozik a legfontosabb halfajok mesterséges szaporításával az 

anyaválogatástól a lárvák kikeléséig és nevelésig. Az ivadék előnevelés, az egynyaras és a növendék hal 

nevelés, valamint az étkezési hal termelés technológiai lépéseinek a leírása a haltermelő mindennapi feladatait 

érinti. Az intenzív haltenyésztési formák, az átfolyó vizes, a recirkulációs és a ketreces halnevelő rendszerek 

nagyobb kockázattal, de nagyobb haszonnal is kecsegtetnek. A halegészségügyi alapismeretek között a 

legfontosabb halbetegségek és kezelésük mellett a halegészségügyi rendeletek is szóba kerülnek. A jegyzet 

utolsó fejezete a természetes vízi halászatról, annak szabályozásáról és eszközeiről tájékoztat. A jegyzet csupán 

részben foglalkozik a haltakarmányozás fontos kérdéskörével. Ennek fő oka az, hogy a téma jelentőségének 

megfelelően erről külön jegyzet készül, de az már az MSc-hallgatók számára. 

A szerzők abban a reményben teszik közzé az elkészült jegyzetet, hogy annak olykor nagyon lényegre törő, 

tömör anyagát a tárgy előadói kellően kifejtik a haltenyésztés iránt érdeklődő hallgatók számára. 
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1. fejezet - Bevezetés (Hancz Csaba) 

1. Az édesvízi haltenyésztés jelentősége, termelési 
céljai és főbb irányai 

Az édesvízi halhústermelés az akvakultúra ( Link 1.1. ) egyik ága. A tengeri halfogások stagnálása miatt az 

akvakultúrás termelés jelentősége egyre nő, az utóbbi évtizedben növekedése megelőzi a legtöbb hagyományos 

mezőgazdasági ágazatét. Az édesvízi haltermelés jelentősége Ázsiában a legnagyobb, de a világ számos 

régiójában is dinamikusan fejlődő ágazattá vált ( http://www.fao.org/docrep/013/i1820e/i1820e01.pdf ). 

Az édesvízi haltenyésztés termelési céljai közül első helyen áll a halhús, mint emberi táplálék előállítása. 

Világszerte a termelés mintegy 75 %-a szolgálja ezt a célt. A halhús egyike a legegészségesebb 

tápanyagforrásoknak, magas biológiai értékű, könnyen emészthető, telítetlen zsírsavtartalmának köszönhetően 

természetes védelmet jelent a szív és érrendszeri megbetegedések ellen. Fogyasztása az egészséges táplálkozás 

egyre népszerűbbé válásával párhuzamosan növekszik a fejlett országokban is. Ugyanakkor a világ elmaradott 

régióiban sok helyen a haltenyésztés fejlesztése jelenti a nélkülözhetetlen állati fehérje termelésének 

leggazdaságosabban megvalósítható módját. 

Hazánkban az egy főre jutó 4 kg körüli éves fogyasztás a világátlaghoz (17 kg/fő/év) képest rendkívül alacsony. 

A halfogyasztás lassú növekedését és struktúrájának változását tanúsítják az 1. táblázat adatai. 

 

Hazánk tógazdaságaiban jelentős termelési cél a sportcélú haltermelés, a több mint 300 000 regisztrált horgász 

igényeinek direkt (horgásztatás) vagy indirekt (eladás horgászegyesületeknek) kielégítése. 

Az emberi tevékenység olyan mérvű beavatkozást jelentett a természetes édesvizek életébe, hogy napjainkban 

egyre több helyen válik szükségessé a természetes halállományok rendszeres pótlása bizonyos, számunkra 

előnyös ökológiai állapot megőrzése vagy helyreállítása céljából, ami a gyakorlatban természetesen nem 

választható el a sportcéloktól. A környezetvédelem szempontjából is jelentős a halastavak szerepe, a szerves 

hulladék recikláltatásával egy ún. „tiszta technológiával” hasznosítható a másutt környezetterhelő hulladék, 

mezőgazdasági melléktermék, elsősorban a szerves trágya. 

A természetvédelem alapvető érdeke a számos védett és veszélyeztetett növény- és állatfajnak élőhelyet és 

táplálékot biztosító halastavak üzemelése. Magyarországon a halastóterület igen jelentős része természetvédelmi 

területen üzemel, ahol speciális előírásokat kell a termelés során figyelembe venni. A halastavak és környékük 

az ökoturizmus terepeként esetleg némi árbevételt is termelhetnek. 

A mesterséges halastavak szerepe tájvédelmi szempontból is jelentős, és előnyösen befolyásolják környezetük 

vízgazdálkodását és mikroklímáját. 

2. A tógazdasági haltermelés alapelvei 

Az édesvízi haltermelés különböző formáit csoportosíthatjuk a termelés intenzitása alapján is. Intenzív vagy 

szuperintenzív termelést hideg-, melegvízi és trópusi halfajokkal egyaránt lehet folytatni. E termelési mód 

legfőbb jellemzői a nagy halsűrűség, a mesterséges környezet (medence, kád, hálóketrec, stb.), a teljes gépesítés, 

esetleg automatizálás (vízforgatás, szűrés, levegőztetés stb.) és természetesen a komplett tápok etetése. 

Hazánkban jelenleg a haltermelés kb. 10%-a származik intenzív rendszerekből. Az extenzív haltermelés során 

minimális a felhasznált anyag és energia mennyisége. Magyarországon elsősorban az egyéb célokra is használt 

víztározók és holtágak művelési módja, de létjogosultsága lehet a mesterséges halastavak rövidebb-hosszabb 

ideig tartó, állagmegóvó kezelésében is. Ilyenkor csak annyi halat telepítenek, amennyit a tóban termelődő 

természetes táplálék képes eltartani. 

http://www.fao.org/docrep/013/i1820e/i1820e01.pdf
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A hazánkban is általánosan alkalmazott termelési mód félintenzív technológiának nevezhető. A haltermelés 

folyamata tógazdaságokban történik, amelyeknek alapegysége a földmedrű halastó. A területileg 

elkülönülőhalastavakból álló termelési egységekettóegységnek nevezzük. A topográfiai viszonyokhoz 

alkalmazkodó építési mód szerint megkülönböztetünk síkvidéki, körtöltéses ( Link 1.3. ) és dombvidéki, 

völgyzárógátas ( Link 1.4. ), illetve e két alaptípus kombinációjaként épített hossztöltéses ( Link 1.5. ) 

halastavakat illetve tóegységeket. 

Az építés módja meghatározza az alkalmazható termelési technológia számos fontos elemét. A völgyzárógátas 

tavak nagy előnye a viszonylag kisebb építési költség valamint a gravitációs feltöltési és vízpótlási lehetőség. 

Hátrányuk, hogy az egymás alatt elhelyezkedő tavak egymástól függetlenül nem kezelhetők, a vadhalak 

(gyomhalak) és betegségek terjedését gyakorlatilag lehetetlen megakadályozni. A körtöltéses és hossztöltéses 

halastavaknál ezek a problémák nem jelentkeznek, a tavak a technológiai kívánalmak szerinti optimális időben 

tölthetők fel, telepíthetők és halászhatók le teljesen vagy részlegesen, és a nagyon hasznos téli szárazon állás is 

többnyire megoldható. 

A nagyobb tógazdaságok általában rendelkeznek teleltető és raktártavakkal is, amelyek a megtermelt 

halállományok téli tárolására szolgálnak. Hazánk klimatikus adottságai miatt az 1-1,5 kg-os étkezési hal ugyanis 

3 év alatt állítható elő gazdaságosan. Egy tenyészszezon, a halak aktív növekedési időszaka, általában nem több 

180 napnál. Az első tenyészszezon szakaszai: a szaporítás (természetszerű vagy keltetőházi azaz mesterséges), a 

4-6 hetes előnevelés és a 2-3 hónapos utónevelés. A téli inaktív időszakot a halak fajok szerint szétválogatva 

teleltetőben töltik. A második szezon a növendékhal nevelés, halas szakszóval a nyújtás ideje, amikor megfelelő 

telepítési sűrűségben, általában több fajt együtt, polikultúrában neveljük a halakat. Az étkezési méretet a 

harmadik szezonban érik el a halak, az értékesítés ősszel-télen, illetve a következő év tavaszán történik. A 

tenyészszezonokat elválasztó teleltetés általában nem terjed ki minden korosztály összes halára, mert a tavak 

feltöltésének lehetőségei és a korlátozott “raktárkapacitás” miatt sokszor kell ősszel telepíteni a következő 

szezonra beállítandó halállományt és a halastóban teleltetni azt. 

A termelési folyamat során, ahogy nő a hal, úgy csökkentjük a területegységre kihelyezett egyedszámot, hogy a 

halak számára megfelelő élettér álljon rendelkezésre. Az elegendő élettér nem csupán a halak komfortérzete 

(elegendő oxigén és az anyagcseretermékek felhalmozódásának elkerülése) miatt fontos. A tavi haltenyésztés 

félintenzív technológiájában ugyanis a gazdaságosság kulcskérdése a tóban termelődő természetes táplálék, ami 

a halak által elfogyasztható összes növényi és állati szervezetet jelenti. Ezek szolgáltatják az értékes fehérjét, a 

vitaminokat és az ásványi anyagokat. Legfontosabb tenyésztett halfajunk, a mindenevő ponty nagy mennyiségű 

növényi táplálékot is képes hasznosítani, tehát abraktakarmányokkal nevelhető. Így a nagy energiatartalmú 

gabonamagvak és a magas biológiai értékű természetes táplálék együtt biztosítják a növekedési erély 

kihasználását, a gazdaságossági szempontból is optimalizálható hozamszintet. A természetes táplálék 

mennyiségét a később részletezett tókezelési eljárásokkal és a tavak trágyázásával lehet fokozni. A kiegészítő 

takarmányozás tógazdasági gyakorlatát a továbbiakban szintén tárgyaljuk. 

A halgazdaságok egy része nem rendelkezik a fentiekben vázolt teljes termelési folyamat minden fázisának 

végrehajtásához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, ezek részüzemű gazdaságok. Szakosodhatnak a 

szaporítás és az ivadék előnevelés nagy szaktudást igénylő fázisára vagy a kisebb szakmai felkészültséggel is 

megoldható étkezési hal termelésre. A teljes üzemű halgazdaság a termelés összes fázisát megvalósítja, de 

általában nem cél minden halfaj tekintetében önellátásra törekedni.A teljes üzem a gazdaságok számára 

ivadékellátási biztonságot teremt, ezért a nagy gazdaságoknál célszerű erre törekedni. 

3. Magyarország haltermelése 

Hazánkban az egy főre jutó átlagos évi halfogyasztás 4 kg körül alakul, ami rendkívül alacsony érték, és 

ráadásul tartalmazza az összes fogyasztásra kerülő importált halat és halkészítményt is. A jelenlegi, 

egészségtelennek nevezhető fogyasztási szokások kialakulása a múlt században végrehajtott 

folyószabályozásokkal kapcsolatos, amelyeknek köszönhetően megszűnt az ország és ezen belül elsősorban az 

Alföld legendás halbősége. Jelenleg az asztalunkra kerülő hal túlnyomó többsége tógazdaságból származik. Az 

összes működő halastó terület jelenleg kb. 24 000 ha. Természetes vizeink területe mintegy 140 000 ha. A 

halastóterület jelentős növelésére a természeti adottságok sok helyen kedvezőek, de ennek realizálásához az 

ágazat jövedelmezőségének javulása és hatékony állami támogatás szükséges. 

A hektáronkénti nettó hozamok jelenlegi országos átlaga alig haladja meg az 500 kg/ha-os szintet, ami alig több 

mint fele a biológiailag és technológiailag lehetséges hozamszintnek. Az évi tógazdasági haltermés 20 000 

tonnára becsülhető és ennek mintegy 70 %-a az étkezési hal, a többit a fiatalabb korosztályok, az ivadék- és 
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tenyészhalak adják. A természetes vízi halzsákmány kb. évi 7-8 000 tonna, aminek túlnyomó többségét ma már 

a horgászok fogják ki. 

A tógazdasági haltermés 65-70 %-a ponty, az ún. növényevő halfajok (fehér- és pettyes busa, amur) együttes 

aránya kb. 15 %. Az értékes ragadozó fajok (harcsa, süllő, csuka) együtt sem tesznek ki 2 %-ot, ugyanakkor az 

értéktelen vagy kifejezetten káros vadhal (szeméthal, gyomhal) a lehalászott termés legalább 5 %-át adja. Az 

egyéb fajok (compó, pisztráng, egyéb nemes halak) aránya összesen kb. 2 % ( Link 1.6. ). 

Az ágazati export túlnyomó része élő hal, a feldolgozott termékek aránya az élő hal mennyiségéhez viszonyítva 

kb. 15 %, az éves export értéke mintegy négymillió euro. Az import (kb. 40 millió euro) többnyire fagyasztott 

termék illetve konzerv, de az ország uniós tagsága óta az élőhal importnak sincs akadálya. A halászattal, 

halgazdálkodással és horgászattal kapcsolatos tevékenységeket az 1997. évi XLI. törvény szabályozza. Az 

igazgatási, hatósági és ellenőrzési feladatokat és hatásköröket a vidékfejlesztési miniszter és a halászati 

felügyelők gyakorolják. 

A halászattal összefüggő feladatok pénzügyi fedezetét a Halgazdálkodási Alap jelenti, amelyek főbb forrásai az 

állami halászati jog haszonbérbe adásából, a horgász- és halászjegyek díjából és különböző bírságokból állnak. 

Ajánlott irodalom 

Haltenyésztés, Kaposvári Egyetem, 2007., Cs., Hancz 

Magyarország halászata 2008-ban,  Halászat 2:49-54., 2009., K., Pintér 
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2. fejezet - A tavi halhústermelés 
hidrobiológiai alapjai (Ördög Vince) 

A hidrobiológia a víz fizikai tulajdonságainak, kémiai összetevőinek és a vízben élő szervezeteknek a 

tanulmányozásával az ökoszisztéma úgynevezett rendszertulajdonságainak a megismerésére törekszik. A 

változások nyomon követésével lehetővé teszi a kedvezőtlen folyamatok előrejelzését és megszüntetését. A 

halgazdát a vízminőségi paraméterek közül csupán azok érdeklik, amelyek befolyásolják a víz haleltartó és 

haltermelő képességét. A halastavak természetes termelőképességét alapvetően a víz kémiai összetétele, ezen 

belül a rendelkezésre álló növényi tápelemek határozzák meg. Az eseti halpusztulások, a túlzott algásodás, az 

algák vagy a vízinövények hirtelen elpusztulása, stb. rendszerint szintén vízkémiai okra vezethetők vissza és 

jelentős vízkémiai változásokat okoznak. Bármilyen tapasztalt gazdáról legyen is szó, szabad szemmel ezeket a 

változásokat nem képes nyomon követni. A haltermelés és tókezelés hidrobiológiai alapjainak a tárgyalásakor 

ezért különös hangsúlyt szentelünk a vízkémiai folyamatoknak. Kitérünk az egyes vízminőségi paraméterek 

jelentőségére és a tókezelési beavatkozások szükségességére és módjára. A fejezetben csupán a hidrobiológia 

halgazdálkodás szempontjából legfontosabb részeit emeljük ki és nem foglalkozunk a vizsgáló módszerek 

receptszerű leírásával. A további részletek tanulmányozására és a módszerek megismerésére megfelelő 

szakkönyveket ajánlunk az érdeklődő olvasónak. 

1. A vízi ökoszisztéma élettelen környezeti tényezői 

A vízi szervezeteket körülvevő élettelen környezet fizikai és kémiai paraméterekkel jellemezhető. A fizikai 

környezetből a fényt és a vízhőmérsékletet emeljük ki. A tavak működését leginkább befolyásoló kémiai 

környezethez tartozik a víz ionösszetétele, a növényi tápelemek közül a különböző nitrogén-, foszfor- és szén-

formák, az oldott gázok közül pedig az oxigén, a széndioxid, az ammónia, a kénhidrogén és a metán. 

1.1. Fény 

A földfelszínt érő elektromágneses sugárzás különböző hullámhosszúságú sugarakból áll. Az összes sugárzó 

energiának kb. 55 %-a látható fény, amit a zöld növények hasznosítani képesek. A vízfelszínre jutó fénynek 

azonban nálunk csupán mintegy 3-14 %-a tud behatolni a víztestbe, a többi visszaverődik a felszínről. A vízbe 

hatoló fény spektrális összetétele lefelé haladva változik, intenzitása pedig csökken. Tiszta vízben a felszíni 1 

méteres rétegen áthaladó fénynek mintegy fele hővé alakul át. A hosszabb - vörös és narancs - és a rövidebb 

hullámhosszú - ultraibolya és ibolya - fényt gyorsabban elnyeli a víz, így elsősorban ezek járulnak hozzá a víz 

felmelegedéséhez. A víz színét és zavarosságát a nem elnyelt hullámhosszú fény és a fényelnyelést befolyásoló 

lebegő anyagok határozzák meg. 

Általában elfogadott, hogy a fotoszintézis és a légzés azonos abban a vízmélységben, ahol a vízfelszínt elérő 

fénynek már csupán 1 %-a mérhető. Ez az úgynevezett kompenzációs réteg, ami fölött a jól megvilágított 

(eufotikus), alatta pedig a nem kellően megvilágított (afotikus) réteg található. Az eufotikus réteg becslésére 

alkalmas Secchi-korong 20 cm átmérőjű súlyozott korong, amelynek a felső lapja négy részre osztott és 

váltakozva feketére és fehérre festett. A Secchi-átlátszóság annak a két vízmélységnek az átlagát jelenti 

amelynél a korong felülről nézve eltűnik majd újra láthatóvá válik. Mérsékelt égövön hozzávetőleg a Secchi-

átlátszóság kétszeresénél van a kompenzációs réteg, amely alatt már nincs nettó fotoszintézis, vagyis nettó 

szerves anyag- és oxigén-termelés. 

Megfelelően kezelt halastavak ideálisnak tekinthető Secchi-átlátszósága rendszerint 20 - 30 cm. A 100 - 120 cm 

mély tavakban a fény nem jut le az üledék felszínéig, így elősegíti az algák és lehetetlenné teszi a makrofitonok 

elszaporodását. Az ilyen tavakban a Secchi-átlátszóság a fitoplanktont mérő a-klorofill koncentrációjával szoros 

korrelációban áll. Gyengén zavaros halastavakban ideális Secchi-átlátszóságnál (20 - 30 cm) az a-klorofill 

koncentrációja 150 - 300 mg.m-3, ami rendszerint jó termelőképességgel jár együtt. 

1.2. Vízhőmérséklet 

A víz felmelegedése elsősorban a vízbe hatoló napsugárzásnak köszönhető. A víz fényelnyelése, így 

hőmérséklete is a mélységgel exponenciálisan csökken. A felszíni vízréteg nagyobb felmelegedése az oldott 

szerves anyagok és a lebegő részecskék miatt halastavakban még kifejezettebb, mint a kevésbé zavaros 
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vizekben. A hőátadás a mélyebb vízrétegekbe a konvekcós áramlásoknak és a szél keverő hatásának az 

eredménye. 

Az  1. ábra  a víz hőmérséklettől függő sűrűségét mutatja, ami 4 oC-on a legnagyobb ettől felfelé és lefelé 

csökken. A víz ezen sajátos tulajdonsága okozza azt, hogy télen a felszíni 0 oC-os víz fagy jégé, míg az üledék 

feletti vízréteg akár 4 oC-os is lehet. A nyári hőrétegzettség azért alakul ki egy tóban, mert a gyorsabban 

felmelegedő felső vízrétegnek kisebb, a hidegebb alsó rétegnek pedig nagyobb a sűrűsége. Hőrétegzettség idején 

a két vízréteg sűrűsége közötti különbség olyan nagy, hogy a szél energiája már nem elegendő a tóvíz 

felkeveréséhez. Mély tavaknál a mérsékelt égövön téli és nyári hőrétegzettséget (stagnációt), valamint tavaszi és 

őszi felkeveredést (cirkulációt) figyelhetünk meg, ezért dimiktikus tavaknak nevezzük őket. A halastavak az 

évente többször, akár naponta felkeveredő, úgynevezett polimiktikus tavak közé tartoznak. Nyáron az 

alkalmanként kialakuló nappali hőrétegzettséget rendszerint éjszakai felkeveredés követi (múló rétegzettségű 

meromiktikus tótípus), ami az oxigénben gazdagabb felszíni és a tápanyagban gazdagabb alsóbb vízrétegből 

homogén víztömeget hoz létre. 

 

A rétegzett, mély tavakban a melegebb felső réteg (epilimnion) és a hidegebb alsó réteg (hipolimnion) között 

van az átmenetet jelentő váltóréteg (metalimnion). A sekély halastavakban helyesebb felső meleg és alsó hideg 

vízrétegről beszélni. A két vízréteg alapvetően különböző tulajdonságú különösen akkor, ha a Secchi-

átlátszósággal mért eufotikus réteg (= 2 x Secchi-átlátszóság) ugyanolyan vastag, mint a felső meleg vízréteg. 

Ilyenkor a felső melegebb és oxigénben gazdagabb vízréteg nem tud keveredni az alsó hidegebb és oxigénnel 

nem ellátott vízréteggel. Az oxigénhiány az üledék-víz határán olyan folyamatokat indíthat el (kénhidrogén-

képződés, foszfor-felszabadulás), amelyek a halastó vízminőségét rontják. 

A merített, felszíni vízminták hőrétegzett tavakban alkalmatlanok a víz minőségének a jellemzésére. Meleg 

nyári délutánokon a halastavakban a teljes vízoszlop mintázása javasolható üveg- vagy műanyagcsővel. Kivétel 

az az eset, amikor a felső meleg és az alsó hideg réteg vízminőségét külön-külön kívánjuk megismerni. 

1.3. Összes iontartalom és ionösszetétel 

A víz összes-ion tartalma alapvetően attól függ, hogy a csapadékból származó édesvíz a kőzetekből és a 

földfelszínt borító talajból milyen és mennyi elemet képes kioldani. A víz összes-ion tartalmára a hordozható 

készülékekkel könnyen mérhető vezetőképességből következtethetünk. Hazai vizeinknél a µS.cm-1 értékben 

kifejezett vezetőképességet 0,63-as faktorral szorozva megkapjuk a víz összes-ion koncentrációját mg.l-1-ben. A 

magyarországi vizek vezetőképessége változóan magas, néhány száztól egy-két ezer µS.cm-1 között változhat. A 

víz összes iontartalmát növeli a párolgás és a szerves anyagok lebomlásából felszabaduló ionok mennyisége. 

Halastavaknál ezenkívül az üledéknek, a meszezésnek és a trágyázásnak van jelentős hatása. Az iontartalmat 

csökkenti a csapadék és a tóvíznél kisebb ion-tartalmú vízzel történő vízcsere vagy vízpótlás. Az összes-ion 

tartalom mellett a víz ion-összetétele határozza meg azt, hogy a víz mennyire alkalmas halgazdálkodásra. 

Az összes-ion tartalom döntően négy fő kation (nátrium, kálium, kálcium és magnézium) és négy fő anion 

(szulfát, klorid, hidrokarbonát és karbonát) ekvivalens mennyiségének az összegéből adódik. Az ion-összetétel a 

Maucha-féle csillagábrával mutatható be szemléletesen (2. ábra). A "jól pufferolt halas vizekben" a kálcium (és 

a magnézium), ill. a hidrokarbonát van túlsúlyban. A Duna ionösszetétele miatt ideális halastó víz lenne. Ezt a 

kijelentést csupán a szulfát jelenléte korlátozza, mert ez potenciális kén-hidrogén képződéssel járhat. A víz 
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iontartalma és ionösszetétele oldható vagy szuszpendálható anyagok hozzáadásával jelentősen befolyásolható. 

Ha a tápláló víz ion-összetétele nem felel meg az elvárásoknak, akkor az meszezéssel, trágyázással vagy egyéb 

kezelésekkel alkalmasabbá tehető a halgazdálkodásra, de mindez növeli a termelés költségét. Új halgazdaság 

helyének a kijelölésekor elengedhetetlen a rendelkezésre álló tápláló víz vezetőképességének, ion-összetételének 

(és egyéb vízminőségi paramétereinek) legalább évszakonkénti előzetes vizsgálata. 

A víz kálcium és magnézium tartalma az összes keménységgel, a (hidroxid) hidrokarbonát és karbonát tartalma 

pedig az összes lúgossággal mérhető. A módszertani leírások szerint mindkét paraméter kifejezhető kálcium-

karbonátban. A haltermelési gyakorlat számára az a kedvező, ha magas értékek mellett a kálcium-karbonátban 

kifejezett lúgosság kisebb, vagy azonos a víz kálcium-karbonátban és nem a szokásos CaO egyenértékben 

kifejezett keménységével. Hazai vizeinkben ez legalább 100 mg.l-1 értéket jelent. 

1.4. Kémhatás 

A két hidrogénatomból és egy oxigénatomból álló vízmolekulák (H2O) egy része három hidrogénatomot 

tartalmazó hidroxóniumionra (H3O+) és hidroxilionra (OH-) disszociál. A kémhatást, vagy más néven pH-

értéket a három és a két hidrogénatomot tartalmazó vízmolekula arányából határozzuk meg. Minél kisebb az 

arány annál nagyobb a pH és fordítva, minél nagyobb az arány annál kisebb a vízben mérhető pH. Másként 

megfogalmazva a pH a H+ koncentráció tizes alapú negatív logaritmusa. A víz pH-értéke 0 és 14 közötti skálán 

változik. A 7 feletti pH-értékű oldatokat, vizeket lúgosnak, a 7 alattiakat savasnak nevezzük. A vízi élővilág 

számára általában a 6 és a 8,3 közötti pH-érték az ideális. 

 

A pH-érték jelentősen függ a vízben oldott széndioxid koncentrációjától. A vízi élővilág légzése során 

széndioxidot bocsát a vízbe, a fotoszintézishez pedig széndioxidot vesz fel. Napközben a széndioxid-felvétel 

rendszerint erőteljesebb, mint a -leadás, ezért a pH értéke nagyobb, mint éjjel. A pH napi ingadozást mutat. A 

vízben oldott széndioxid (CO2) éjjel, az egyébként vízben oldhatatlan mészkőből (CaCO3) kálcium-

hidrokarbonátot (Ca(HCO3)2) képez. A folyamat révén a széndioxid egy része úgynevezett kötött szénsavvá 

alakul és fontos CO2-tartalékot jelent a fotoszintézis számára. 

A vízben a széndioxidból keletkező szénsav és a kálcium-hidrokarbonát jó pufferhatást kölcsönöz a víznek, 

vagyis a pH napi ingadozását korlátok között tartja. A kálcium-hidrokarbonát minden koncentrációjához tartozik 

egy bizonyos egyensúlyi szénsav-koncentráció. A cianobaktériumok, az algák és a magasabbrendű 

vízinövények széndioxid-felvételekor megbomlik ez az egyensúly. A kálcium-hidrokarbonátból ilyenkor annyi 

oldhatatlan kálciumkarbonát és szabad széndioxid szabadul fel, hogy a még megmaradó kálcium-hidrokarbonát 

ismét egyensúlyba kerüljön a szénsavval. A képződött kálcium-karbonát, másnéven biogén mész kicsapódik és 
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nem növeli a pH-értéket. A pH a magas kálcium-hidrokarbonát tartalmú, jól pufferolt vizekben délután sem 

emelkedik 8,3 fölé. Ezzel szemben szikes vízekben a növények fotoszintézise során keletkező kálium- és 

nátrium-karbonát jobb vízoldékonysága miatt nem csapódik ki és gyakran 9, sőt 10 fölé emeli a pH-értéket. 

A gyakorlat számára mindez azt jelenti, hogy kedvezőbb a vízminőség szempontjából, ha magas értékek mellett 

a kálcium-karbonátban kifejezett lúgosság nem nagyobb mint a keménység. A 3. ábra egy alacsony és egy 

megfelelő lúgosságú (és keménységű) vízben bekövetkező napi pH-változást mutatja. A magas délutáni pH, ill. 

a kora reggeli és a délutáni pH közötti nagy különbség (2,5-nél nagyobb) jelzi a meszezés szükségességét. 

Ideális a tóvíz pH-értéke, ha az a kora délutáni órákban nem haladja meg a 8,3 - 8,4 értéket. A mésszel, 

pontosabban mészkőporral növelhető a víz kálcium és hidrokarbonát tartaléka. 

 

1.5. Oldott oxigén 

Az oxigén (O2) hőmérséklettől függő oldékonyságát a vízben, vagy másképpen fogalmazva az oxigénnel 100 %-

ban telített víz O2 koncentrációját az 2. táblázat tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a tóvízben délutánonként 

mérhető O2 koncentrációnak a telítettség (100 %) feletti része biológiai eredetű, a cianobaktériumok az algák és 

a szervezettebb vízinövények fotoszintéziséből származik. 

 

Az oldott O2 koncentrációja a legnagyobb a 0 oC-os vízben és csökken a hőmérséklet növekedésével. Az O2 

oldékonyságát csupán kis mértékben befolyásolja a légnyomás és a víz sótartalma. 

A vízi ökoszisztémák oldott O2 koncentrációja állandóan változik. A vízfelszín feletti levegő százalékos O2 

tartalma állandónak tekinthető ezért, ha a víz oldott O2-nel telített, akkor nincs gázcsere a víz és a levegő között. 

Az oxigénnel túltelített víz a vízmozgástól függő mértékben oxigént ad le a levegőbe, míg a nem telített víz 

oxigént vesz fel. Az esti órákban 130 - 150 %-os O2 telítettségű víz diffúziós O2-vesztése 7-órás éjszakát 

feltételezve mintegy 0,3 - 0,9 mg.l-1. Következésképpen a délután, ill. este nem túlzottan magas vagy alacsony 

O2 telítettségű, tehát jól kezelt tó vízének a diffúziós O2-nyerése, ill. O2-vesztése rendszerint nem jelentős. 

A halastó vízének O2 koncentrációja döntően a cianobaktériumok, az algák és a makrofitonok fotoszintézisétől 

és az összes vízi szervezet légzésétől függ. A nappali órákban a fotoszintézis az eufótikus rétegben lényegesen 

több oxigént termel, mint amennyit elfogyaszt a légzés. Ezzel szemben éjjel nincs fotoszintézis, viszont a légzés 

tovább fogyasztja az oxigént. A nappali O2-termelés és a folyamatos O2-fogyasztás miatt a tóvíz oldott O2 

koncentrációja napi ritmust mutat. A legnagyobb O2 koncentráció a délutáni órákban mérhető, a legkisebb pedig 
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közvetlenül napfelkelte előtt vagy napfelkeltekor. A 200 % feletti délutáni O2-telítettséget túlzott, a 150 %-hoz 

közelit ideális, a 100 % alattit pedig nagyon gyenge O2-termelésnek tekintjük. A túlzott O2-telítettség részint az 

O2-koncentráció és rendszerint a pH nagy napi ingadozásával jár együtt, részint pedig mindig magában hordozza 

az algák és/vagy makrofitonok hirtelen elpusztulásának és az ezzel járó O2-hiánynak a veszélyét. Az a-klorofill 

és a víz oldott O2 koncentrációja között statisztikailag szoros összefüggés nem állapítható meg. A két paraméter 

közötti tendencia alapján azonban bizonyos, hogy a nyári időszakban 100 - 200 mg.m-3 a-klorofill 130 - 200 %-

os O2-telítettséget képes biztosítani. A "nagyon gyenge O2-termelés" oka lehet a gyenge fotoszintetikus aktivitás 

vagy az O2-t fogyasztó szervezetek túlsúlya, például a zooplankton rendkívüli tömege, vagy fokozott mikrobiális 

szerves anyag lebontás. Délután mért 100 % alatti O2-telítettségnél hajnali O2-hiány várható. 

A víz oldott O2-koncentrációja a klasszikus Winkler-módszerrel, vagy a ma már elfogadható áron beszerezhető 

hordozható készülékekkel mérhető. A víz O2-telítettsége a vízhőmérséklet ismeretében számítható. A  2. 

táblázat  szerint például 760 Hgmm légnyomáson az oxigénnel telített 26 oC-os vízben 7,99 mg.l-1 oxigén 

oldható, ezért a 26 oC-os vízben mért 12 mg.l-1 oldott O2 koncentráció 12 : 7,99 = 150 %-os telítettségnek felel 

meg, ami ideálisnak tekinthető. 

1.6. Szervetlen szén 

A széndioxid (CO2) kis mértékben közvetlenül a levegőből, nagyobb részben a vízi szervezetek légzése útján 

kerül a vízbe. A szerves anyagokból aerob bomláskor teljes egészében CO2 képződik, anaerob bomláskor pedig 

50-50 %-ban CO2 és metán. A vízben jól oldódó széndioxid a vízzel szénsavat (H2CO3) képez, aminek 99 %-a 

hidrogén- (H+) és hidrokarbonát-ionra (HCO3-) disszociál. A HCO3- további disszociációjából H+ és karbonát 

(CO3
2-) keletkezik. A CO2, a HCO3- és a CO3

2- aránya a vízben a pH-értéktől függ: pH < 4-nél csupán CO2 

található a vízben, pH = 7 és 10 között főleg HCO3
-, míg pH = 11 fölött szinte kizárólag CO3

2- ( 10. ábra ). A 

CO2 koncentrációját a savassággal (pH = 4,5 ⇒8,34), a CO3
2-- és HCO3

--iont pedig a lúgossággal mérjük és a 

módszertani leírások szerint számítjuk, vagy a 4. ábráról becsülhetjük. 

A CO2-dal telített 25oC-os vízben az összes-CO2 koncentrációja 0,48 mg.l-1, a pH-ja pedig 5,68. Nagyobb CO2-

koncentrációnál a pH csökken, de a CO2 a pH-értéket 4,5 alá nem tudja csökkenteni. Az ennél kisebb pH-

értékek ásványi és/vagy szerves savak jelenlétére utalnak. A gyakorlatban gondot inkább a délutáni magas pH-

értékek kialakulásának a megelőzése vagy kiküszöbölése jelent. A pH-csökkentés módját a pH-ról szóló 

fejezetben tárgyaltuk. 

A szénsav és a kálcium-hidrogénkarbonát (Ca(HCO3)2) együttesének a pufferhatása tudja megakadályozni a pH 

jelentős délutáni növekedését. A Ca(HCO3)2 képződhet a kijuttatott mészhidrátból és a vízben lévő CO2-ból, 

vagy a kijuttatott mészkőporból és a fotoszintézis során a tóban képződött biogén mészből, ami az agresszív CO2 

hatására oldatba megy. A szabad CO2 így kötött CO2-dá alakul és növeli a víz CO2-tartalékát. A fotoszintézis 

során felvett CO2-ot pótolja a Ca(HCO3)2-ból felszabaduló CO2, a keletkezett CaCO3 pedig mint biogén mész 

kicsapódik, így a pH nem emelkedik 8,34 fölé. A pufferhatás csupán addig érvényesül, amíg bizonyos 

mennyiségű egyensúlyi szénsav rendelkezésre áll. Miután széndioxid, ennélfogva szénsav sincs a vízben pH > 

8,34-nél, ezért a pufferhatás is megszűnik, vagyis intenzív fotoszintézisnél a pH gyors és jelentős növekedésére 

kell számítani. 
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1.7. Szerves szén 

A vízi ökoszisztémákban előforduló összes szerves szén két részre osztható: az élettelen és az élő lebegő 

anyagokban/szervezetekben lévő szerves szénre. Az élettelen szerves szén tovább osztható oldott és lebegő 

részecskékhez kötött szénre. Az élő és az élettelen lebegő részecskékhez kötött szén az összes formált 

(partikulált) szén. A lebegő anyagtól mentes, szűrőlapon átszűrt vízben mérhető az összes oldott szén. 

Az élettelen lebegő részecskékhez kötött szerves szén (detritusz) általában az elpusztult élő szervezetekből és a 

felkeveredett üledékből származik, amihez halastavakban jelentős adalék a halak ürüléke, a kijuttatott 

szervestrágya és az el nem fogyasztott takarmány. Jelentőségét a halgazdák már akkor felismerték, amikor 

függetlenül a más formában megjelenő detritusztól szervestrágyázni kezdték tavaikat. A detritusz a szűrő 

zooplankton szervezetek és halak közvetlen tápláléka, amivel legalább egy ideig át tudják vészelni a 

fitoplankton hiányát. A detrituszt szerves anyag forrásként felhasználó mikroszervezetek részint CO2-dal 

gazdagítják a vizet, részint a detritusz egy részét élő lebegő részecskévé alakítva fehérjében gazdagabb 

táplálékul szolgálnak a szűrő szervezeteknek. A bakterioplankton mellett az élő lebegő részecskék jellegzetes 

csoportja a zooplankton és a fitoplankton. 

A partikulált, az oldott és az összes szerves anyag a megfelelően előkészített minta kémiai oxigénigényével 

(KOI) mérhető. A KOI mérhető savas kálium-permanganáttal (KMnO4) és savas kálium-bikromáttal (K2Cr2O7). 

Az eredeti, szűretlen minta KOIMn-értéke a könnyen elbontható, míg a KOICr-értéke az összes szerves szén 

széndioxidra és vízre történő elbontásához szükséges oxigén koncentrációját jelenti. Az O2-hiány előrejelzésére 

alkalmas egyszerű megoldás a könnyen elbontható szerves szén mérése. A KOIMn értéke ugyan nagyobb mint a 

ténylegesen várható éjszakai oxigénfogyasztás, mégis jó becslést tesz lehetővé. Gyakorlati megfigyelések 

szerint nem kell éjszakai O2-hiánytól tartani, ha az így mért O2-igény 25-30 mg.l-1-nél kisebb. 

A szerves anyagok anaerob mikrobiális bomlása a halastavak oxigénben szegény alsó hideg vízrétegében és 

főleg az üledékében megy végbe. Az erjedés során a szerves anyagból először több lépésben alkoholok és 

szerves savak képződnek, amelyek további anaerob bontását a metánképző (metanogén) baktériumok végzik. A 

végtermék, a metán (CH4) az üledékben felhalmozódik és légnyomásváltozás, vagy az üledék mechanikai 

mozgatása során gázbuborékok alakjában válik szabaddá. A metán önmagában véve nem káros a halastavakban. 

Káros viszont a metánképzéssel együttjáró környezeti feltétel (O2-hiány) továbbá az, hogy a hasonló feltételek 

között képződő kénhidrogént a metán magával viszi a tóvízbe, ami a koncentrációtól függően már a halakra is 

veszélyes lehet. 

1.8. Nitrogénformák 



 A tavi halhústermelés hidrobiológiai 

alapjai (Ördög Vince) 
 

 10  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A légköri nitrogénből (N2) 25oC-os vízben 12 mg.l-1 oldható, de a N2-kötésre képes cianobaktériumok kivételével 

a vízi szervezetek számára nem hasznosítható. A szervetlen nitrogén egyéb formái az előfordulás növekvő 

sorrendjében a nitrit (NO2
-) a disszociálatlan (szabad) ammónia (NH3), a nitrát (NO3

-) és a disszociált ammónia 

(NH4
+). 

A NO2
- előfordulása a halastavakban ritka és rossz előjelnek tekinthető, mert csupán alacsony O2 

koncentrációnál jelenik meg. Rövid ideig elviselhető koncentrációja legfeljebb 0,1 - 0,3 mg.l-1 NO2
--N. 

Analitikai módszerekkel az NH3 és az NH4
+-ion összege mérhető. A halak számára mérgező NH3 százalékos 

aránya a mért összes ammónián belül elsősorban a víz pH-értékének, másodsorban a vízhőmérsékletnek a 

figyelembe vételével számítható (3. táblázat). Toxikus koncentrációja 24-órás hatástartamnál pontyokra 1 mg.l-1 

NH3-N körül van, de tartós jelenléte alacsonyabb koncentrációban (0,1 - 0,3 mg.l-1) is káros. Az NH4
+ és a NO3

- 

az algák szaporodásához szükséges hasznos ion. Az NH4
+ javasolható koncentrációja a halastó vízében a toxikus 

NH3-ra való átalakulás lehetősége miatt legfeljebb 1 mg.l-1 NH4
+-N. A NO3

--N ajánlható koncentrációja 1-2 mg.l-

1, bár nagyobb koncentrációja sem káros, de felesleges és az O2-hiányos környezetben fellépő denitrifikáció 

miatt célszerűtlen. 

Halastavakban a nitrogén körforgalma (mikro)biológiai tevékenység eredménye (5. ábra). A cianobaktériumok 

megjelenése és N2-kötése a halastavakban gyakori, de ez N2-kötés évente legfeljebb 30 kg.ha-1-ra becsülhető. Az 

élettelen szerves részecskékhez kötött fehérje első bomlásterméke az NH4
+, amit vagy felvesznek az algák és 

makrofitonok, vagy a felvétel előtt mikrobiális folyamatok révén először NO2
--té, majd gyorsan NO3

--tá alakul. 

A szerves vegyületek az oxigénben szegény alsó hideg vízrétegbe vagy az üledékbe kerülve ugyancsak NH4+-ra 

bomlanak, ami ismét felvehető N-forrást jelent. Az éjszakai felkeveredéssel az alsó hideg vízrétegbe került NO3
- 

az anaerob denitrifikációval a NO2
--en keresztül először NH4-é majd nitrogén gázzá (N2) alakul és elvész a 

rendszerből. 

A tavi nitrogén-körforgalom legkritikusabb pontja az NH4
+ - NH3 átalakulás szabályozása. A halastavakban 

rendszerint jelentős mennyiségben előforduló szerves anyagból felszabaduló NH4
+ koncentráció nem 

szabályozható. NH4
+-tartalmú műtrágya kijuttatása előtt ezért feltétlenül meg kell mérni a víz összes ammónia 

koncentrációját és azt (NO3
- hiányakor) legfeljebb 1 mg.l-1 NH4

+-N koncentrációra célszerű megemelni. Ha a víz 

pH-értéke délután nagyobb mint 8,4 - 8,6, akkor az ajánlott koncentráció 0,5 mg.l-1. Ha NO3
- is van a vízben, 

akkor a kettő együttes koncentrációja N-re számítva szintén 1 (- 2) mg.l-1 legyen. NO3
--tartalmú műtrágya 

kijuttatásánál is az említett koncentráció a mérvadó. 
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1.9. Foszforformák 

A foszfor a halastavakban növeli a természetes hozamot, de túlzott adagolása, vagy az üledékből váratlanul 

felszabadult nagyobb mennyisége káros vízvirágzásokhoz vezethet. A tóvízben mérhető összes foszfor (Pössz.) élő 

és élettelen részecskékhez kötött formált foszforra (Ppart.), valamint oldott foszforra (Pold.) osztható. Az oldott 

foszfor oldott reaktív foszforból (PO43+), szerves (Porg.) és kondenzált (Pkond.) foszforból áll. A halastavi 

kezelések szempontjából lényeges a PO4
3+-P helyszíni becslésére alkalmas módszerek rendszeres használata. 

A tóvíz összes-P koncentrációja rendszerint 0,3-0,6 mg.l-1 körül van. Az algák szárazanyagában megfelelő 

tápanyagellátás mellett mintegy 1 % az a-klorofill és ugyanennyi a foszfor. Ha az ideális a-klorofill 

koncentrációt a halastóban 100-200 mg.m-3-nak (=0,1-0,2 mg.l-1) tekintjük, akkor ez azt jelenti, hogy a tóvízben 

mért összes foszforból 0,1-0,2 mg.l-1 az algasejtekben található, többnyire ennél nagyobb mennyiség pedig az 

élettelen lebegő részecskékhez kötött. Az összes oldott foszfor koncentrációja változó, ezen belül az oldott 

reaktív foszfor (PO43+) rendszerint 0,05 mg.l-1 körül van, vagy egyáltalán nem mutatható ki. 

Mai ismereteink szerint minden alga számára csupán a PO4
3+ hozzáférhető. Az algák a foszfort gyorsan és 

tényleges igényüknél sokkal nagyobb koncentrációban képesek felvenni a vízből. A P-ellátottságtól függően az 

algák szárazanyagában a P-koncentráció 0,1 és 1-2 % között változik. A sejtek az adott pillanatban felesleges 

foszfort polifoszfát testek alakjában raktározzák. A sejtek P-tartaléka, P-hiányos környezetben is legalább 2-3 

osztódására elegendő. Következésképpen a PO4
3+ hiánya a vízben nem feltétlenül jelent tényleges P-hiányt. 

Okszerű P-műtrágyázás csupán a víz rendszeres vizsgálatával és több vízminőségi paraméter együttes 

figyelembe vételével végezhető. 

 

Az algák által a felső meleg vízrétegben felvett PO4
3+ szerves kötésű foszfor alakjában a táplálékláncon át 

hasznosul, vagy lassan kiülepszik és az üledékbe kerül ( 6. ábra ). Az algák P-felvétele mellett egyéb 
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mechanizmusok is csökkentik a tóvíz oldott P-készletét, amelyek 0,01-0,03 mg.l-1 PO4
3+-P koncentráció felett 

lépnek működésbe. A lebegő részecskék, különösen az agyagkolloidok felületéhez, kálciumhoz, vashoz és 

aluminiumhoz kötődve kerülhet az oldott foszfor a tavak üledékébe. Halastavakban különös jelentősége van a 

kálciumnak, amely a meszezés során (pH=9 felett) mellékhatásként csökkenti a víz foszfor és részben 

lebegőanyag tartalmát. A képződő és kiülepedő kálcium-foszfát (Ca3(PO4)2) miatt a tóvíz egyidejű kezelése a 

mész bármilyen alakjával és a szuperfoszfáttal ezért oktalanság. 

A kezelések hatására a halastavak üledékében idővel jelentős mennyiségű foszfor halmozódik fel. A tavak 

üledéke P-forrássá válik. Száraz üledékre vonatkoztatva az összes-P elérheti az 1-3 mg.g-1 koncentrációt, amiből 

általában 20-40 % az algák számára közvetlenül hozzáférhető foszfor. Ez azt jelenti, hogy ha az O2-ben gazdag 

üledéket az élő szervezetek vagy a szél felkeveri, akkor jelentős mennyiségű hasznosítható foszfor kerül a vízbe. 

Egészen más folyamat az, amikor az O2-hiányos üledékből 10 %-os O2-telítettségnél megkezdődik, 0,5 mg.l-1 

alatti O2 koncentrációnál pedig robbanásszerűen felgyorsul a P-felszabadulás. A 2-3 mg.g-1 összes-foszfort 

tartalmazó üledék piaci pontyos tavak vízének a P-ellátását bőségesen biztosítja, a P-műtrágyázás felesleges. 

1.10. Kén 

A kén leggyakoribb alakja a vizekben a szulfát (SO4
2-). Koncentrációja és aránya az összes-ion tartalomban 

változó. Halastavakat tápláló vizekben kedvezőtlen, ha a domináns ionok közé tartozik. A szulfát az O2-hiányos 

alsó hideg vízrétegben a szulfátredukáló baktériumok közreműködésével halakra toxikus kénhidrogénné (H2S) 

alakul. A H2S további sorsa az O2-koncentrációtól függ. Oxigén jelenlétében kémiai úton elemi kénné, biológiai 

úton pedig több lépésben szulfáttá alakul. Anaerob körülmények között az üledék vas-foszfátja (FePO4) Fe2+- és 

PO4
3--ionra disszociál. A PO4

3- növeli a víz P-koncentrációját, a Fe2+ és a S2- pedig oldhatatlan vasszulfiddá (FeS) 

alakul és az üledékben fekete csíkot adó rétegként látható. A kénhidrogén oxidációja elemi kénre és a vasszulfid 

képződése a két tisztán kémiai folyamat a kén körforgalmában. A legfontosabb mikrobiális folyamatok a szulfát 

redukciója kénhidrogénre és szulfidra, valamint az elhalt szervesanyag kéntartalmú aminosavainak a bontása 

kénhidrogénre. 

A szulfid és a kénhidrogén együttesen mérhető. A víz pH-értékének és a vízhőmérsékletnek a függvényében a 4. 

táblázat segítségével számítható a disszociálatlan H2S százalékos aránya. A táblázat szerint a kénhidrogén 7-7,5 

alatti pH-értékeken fordul elő nagyobb arányban. A nitrogén tárgyalásakor ezzel szemben az NH4+⇒ NH3 

átalakulás éppen ellenkezőleg, a lúgos pH-tartományban volt jelentős. A halakat tehát savas és lúgos pH-értéken 

egyaránt veszély fenyegetheti. Az ideálisnak tekinthető 8-8,3 körüli pH-értéken viszont az ammónia és a 

kénhidrogén aránya az összes ammónián és az összes szulfidon belül csupán mintegy 10 %. 

 

Szerves anyagban gazdag üledékben általában számítani kell a metán és a kénhidrogén képződésre. A 

kénhidrogén szúrós, záptojáshoz hasonló szagáról könnyen felismerhető. Ez a tulajdonsága használható üledék-

minták "potenciális kénhidrogén"-tartalmának a vizsgálatára. Az üledéket jól zárható, bőszájú kb. egyliteres 

üvegedénybe tesszük, 1-2 cm3 hígított sósavat (1N HCl) öntünk hozzá, majd lezárjuk és összerázzuk. Néhány 

perc elteltével az üvegedényt kinyitjuk és óvatosan megszagoljuk. A záptojáshoz hasonló szag jelzi a H2S 

jelenlétét. Ez azt jelzi, hogy az üledék pH-csökkenése H2S képződést eredményezhet. 

Az üledékben lévő gázok kiűzése az üledék mozgatásával, gereblyézésével, fésülésével lehetséges. Jelentős 

gázképződéskor naponta a tó 10-15 %-án mozgatható meg az üledék. Az egész tó üledékének a 

megbolygatásával ugyanis a metánnal együtt felszabaduló kénhidrogén halpusztulást idézhet elő. Ha az 

üledékben a vizsgálatokkal szulfid mutatható ki és az üledék pH-értéke 6-6,5 alatti, akkor az üledék mozgatása 

előtt mészkőpor kivitele javasolható a pH növelésére és a kénhidrogén képződés csökkentésére. 
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2. A vízi ökoszisztéma szervezetei 

A halastavak természetes termelőképességét alapvetően a vízkészletek mellett a rendelkezésre álló növényi 

tápelemek határozzák meg. A tényleges biológiai termelőképesség azonban attól függ, hogy a tóban képződött 

élő szerves anyagból és a kívülről bevitt élő vagy élettelen szerves anyagból mennyi jut el a halakig közvetlenül, 

vagy közvetve a táplálékláncon áthaladva. A halastavakban ezt az egymással versengő, ill. táplálékláncokban 

egymásra épülő termelő (cianobaktériumok, algák és szervezettebb vízinövények), fogyasztó és raktározó 

(ostoros és csillós egysejtűek, kerekesférgek, alsórendű rákok, rovarok, puhatestűek és halak) továbbá lebontó 

szervezetek (baktériumok és gombák) határozzák meg. A fejezetben csupán a szervezetek egy részét említjük 

ábrák bemutatása nélkül. Megismerésükhöz javasoljuk az ajánlott irodalom tanulmányozását. 

2.1. Cianobaktériumok és mikroalgák 

A cianobaktériumok, vagy korábbi nevükön kékalgák színe általában kék vagy kékes-zöld. A halastavakban 

gyakori Microcystis-fajok apró gömb alakú sejtjeit kocsonyaburok veszi körül, így szabad szemmel látható 

telepekké állnak össze A vízfelszínen olykor több centiméter vastag mézszerűen sűrű masszát alkotnak, (a 

jelenség neve vízvirágzás).A kékalga tömegek sajátos szagukról már messziről felismerhetők. A 

cianobaktériumok többsége fonal-alakú, amit kívülről kocsonya-hüvely vehet körül (Lyngbya-fajok). A 

kocsonyás anyag eltömi a szűrő szervezetek szűrőberendezéseit és jelentősen csökkenti a cianobaktériumok 

emészthetőségét. 

A légköri N2-kötésre képes fonalas cianobaktériumok a fonal többi sejtjétől eltérő alakú heterocisztáról 

(heterocita) felismerhetők. Elszaporodásuk többnyire az algák számára hasznosítható nitrogénformák hiányára 

és a rendszertelen N-műtrágyázásra vezethető vissza. A kékalgák által megkötött nitrogén mennyisége 

legfeljebb 30 kg.ha-1.év-1, ami a haltermelés szempontjából elhanyagolható. Számos cianobaktérium-faj 

kedvezőtlen tulajdonságai közé tartozik a toxintermelés és a kellemetlen íz- és szaganyagok termelése. A 

toxinok és szaganyagok megjelenése elleni védekezés egyetlen módja a cianobaktériumok tömeges 

elszaporodásának a megakadályozása. A cianobaktériumok elleni védekezés lehet megelőzés és tüneti kezelés. 

A megelőzés rendszeres vízvizsgálatot és okszerű trágyázást (N-műtrágyázás!), valamint az üledék kezelését 

jelenti. E mellett célszerű a tavakba néhány % fehér busa telepítését is betervezni. Az adott évben jelentős 

cianobaktérium biomasszát termelő tó üledékének a "fertőtlenítése" a lehalászás után égetett mésszel vagy 

klórmésszel még akkor is célszerű ha tudjuk, hogy eközben az üledék hasznos szervezeteit is pusztítjuk. A tüneti 

kezelésre a vízvirágzást okozó fajoknál van elsősorban lehetőség. A víz felszínén összegyült pl. Microcystis 

helyi kezelésére égetett mész vagy klórmész javasolható. A rézszulfát használatát célszerű kerülni. 

Az algák eukariota, egy- vagy többsejtű, különböző méretű, alakú, szerveződésű és színű, elsődlegesen fototróf 

növények, amelyek valódi gyökérre, szárra és levélre nem tagolódnak. Halastavakban legtöbbször a 

zöldmoszatok dominálnak, de egyes esetekben az ostoros moszatok és az egybarázdás moszatok tömeges 

jelenléte is megfigyelhető. A vattaszerű zöld kötegekbe összeállt fonalas zöldalgák károkozására és 

eltávolítására a makrofitonoknál térünk vissza. Halastavakban az a-klorofillban kifejezett alga-biomassza ideális 

értéke 100-200 mg.m-3. Az algák hozzáférhetősége és táplálóértéke a különböző vízi szűrő szervezetek számára 

eltérő. A zooplanktonról a fitoplankton fogyasztására a fehér busa 15 mm-nél nagyobb példányai térnek át. A 

kifejlett egyedek a 10 μm-nél nagyobb részecskéket/algákat képesek kiszűrni a vízből. Méretüktől függően a 

zooplankton szervezetek 1 - 20 μm-es alga kiszűrésére képesek. A kisebb méret a kerekesférgekre a nagyobb a 

nagytestű Cladocerá-kra érvényes. 

A zooplankton kiváló táplálékai a megfelelő méretű algák, közülük pedig különösen az egysejtű, vagy néhány 

sejtes cönobiumot alkotó zöldalgák. Az algák beltartalmi értéke a víz növényi tápanyagainak a koncentrációjától 

függ. Az algasejtek telítettlen zsírsav tartalma, N-től függő fehérje tartalma és P-ellátottságtól függő P-

koncentrációja befolyásolja a szűrő zooplankton szervezetek növekedését és szaporodását. Az algák megfelelő 

ellátása a szükséges tápelemekkel, vagyis a tókezelés ezért nem csupán biomassza, hanem minőségi biomassza 

termelését jelenti. Ne feledjük, hogy a halhús minősége azon múlik, hogy milyen összetételű algával 

táplálkoznak a vízi ökoszisztéma fogyasztó szervezetei. 

2.2. Makrofitonok 

A halastavak makrofitonjai, szervezettebb vízinövényei a víz fölé emelkedő növényekre (pl. Phragmites), a víz 

felszínén úszó növényekre (pl. Lemna), és alámerült növényekre (pl. Myriophyllum, Ceratophyllum) oszthatók. 

Nagy felületű halastavaknál a nád a partvédelem miatt lehet előnyös, a vizilencse egyes halfajok közvetlen 
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tápláléka, az alámerült növényzet pedig az ivadék búvóhelye és rovarlárvák élettere lehet. Mindezen előnyök 

ellenére a makrofitonok, különösen az alámerült növények jelenléte halastavakban általában nemkívánatos. 

Az alámerült makrofitonok megjelenése és tömeges elszaporodása rendszerint a tóvíz hosszabb ideig tartó nagy 

átlátszóságával függ össze. Ehhez gyakran hozzájárul még a halgazda igyekezete az algák elszaporításának az 

elősegítésére. Látva az üledékig átlátszó vízben az alámerülő vízinövények kezdeti elszaporodását elkezdi 

trágyázni a tavat abban a reményben, hogy a kivitt tápanyagot az algák fogják felvenni. Ezzel szemben a 

tápanyagot a növények veszik fel és még gyorsabban növekednek. Az alámerült növényekkel együtt, de 

többnyire csupán azok pusztuló szakaszában szaporodnak el a fonalas zöldalgák, amelyeknek csupán hátrányait 

lehetne felsorolni a halastavakban. Az alámerült makrofitonok a halastavakban a táplálékláncon nagyon lassan 

továbbhaladó növényi biomasszát alkotnak. A fitoplankton dominanciájú halastavakhoz képest kisebb a 

vízinövényes tó természetes haltermelő képessége. A helyi szakemberek által ismerten vízinövényes 

halastavakban a tömeges elszaporodás megakadályozása és az eltávolítás megfelelő amur népesítéssel 

lehetséges. Egyéb esetekben a vízinövények ellen - a korlátozott hatású vegyszeres irtás mellett - csupán a sávos 

kaszálás az egyetlen hatásos megoldás. A vízinövényekben és fonalas zöldalgákban lévő szerves anyagot 

algákba épült szerves anyaggá kell átalakítani. Tápanyagbevitel műtrágyával felesleges és káros. Másrészről 

viszont alacsony tápanyagtartalmú szervestrágyával és a tavi üledék gereblyézésével növelhető a víz 

zavarossága, annak holt szerves anyagával pedig táplálhatók a zooplankton szervezetek. 

2.3. Zooplankton 

A tavi zooplankton fő tagjai a kerekesférgek (Rotatoria) és az alsóbbrendű rákok (Crustacea) két csoportja a 

Cladocerá-k és a Copepodá-k. Mindhárom csoportban vannak szűrő és ragadozó zooplankton szervezetek. A 

Rotatoriá-k között ritka a nagytestű ragadozó, legtöbbjük kisméretű algákkal (1 - 4 μm) és szerves részecskékkel 

táplálkozik. A csillókoszorú mozgatásával a szájüregbe sodort táplálékot ülepítéssel szerzik meg. A Cladocerá-k 

halastavakban előforduló fajai, a Copepodá-k közül viszont inkább csupán a Calanoidá-k a szűrő szervezetek. A 

legfeljebb 20 (-30) μm méretű táplálékukhoz nem ülepítéssel, hanem aktív szűréssel jutnak hozzá. A Copepodá-

kon belül a Cyclopidá-k egy része ragadozó. A kistestű zooplankton szervezetek mellett azonban fogyasztanak 

nagyobb méretű, például fonalas algákat is. 

A szűrés hatásosságát befolyásoló tényezők egyebek között a vízhőmérséklet és a rendelkezésre állő algák 

mennyisége és összetétele. Halastavakban a fitoplankton nedves tömegre vonatkoztatott koncentrációja elérheti 

a 100 mg.l-1, a hozzáférhető táplálék mennyiségét jobban jellemző piko- és nannoplankton koncentrációja pedig 

a 10 mg.l-1 értéket. A planktonikus rákok koncentrációja (nedves tömeg) 70 mg.l-1 is lehet, ami literenként akár 

700 állatot is jelenthet. Ideális körülmények között minden egyes Rotatoria naponta mintegy 0,003 - 0,05 cm3 

vizet képes átszűrni, míg a legnagyobb testű szűrő szervezeteknél ez elérheti az 5 cm3-t is. A táplálék gyorsan, 

néhány perc alatt, de legfeljebb 2 - 3 óra alatt áthalad az emésztő rendszeren. Ez az idő hosszabb a nagyobb 

testű állatoknál, mint a kisebb testűeknél, és többnyire hosszabb a Copepodáknál mint a Cladoceráknál. 

Télen a Cladocerá-k gyakran teljesen hiányoznak a vizekből. A téli időszakot tartós- vagy téli-peték alakjában 

vészelik át és az uj generáció egyedei csupán tavasszal kelnek ki. A Copepoda rákok naupliusz lárváiknak 

köszönhetően a téli planktonban is többé-kevésbé nagy számban előfordulnak. Télen a legerőteljesebben a 

Rotatoriá-k fejlődnek. Tehát míg a Copepodá-k és Rotatoriá-k nagy része egész évben megtalálható a 

planktonban, addig a Cladocerá-k csupán nyáron és ősszel láthatók a nyílt vízben. A Cladocerá-k megjelenéséért 

és eltűnéséért leginkább felelős környezeti tényezők a hőmérséklet és a táplálék ellátottság. 

A zooplanktonra jellemző a fénytől függő vertikális mozgás. Éjjel a vízfelszín közelébe vándorolnak, nappal 

pedig a mélyebb vízrétegekbe. A zooplankton rajok/felhők kialakulása kedvező a szűrő halak számára. 

Halastavakban a Daphniá-k tömeges megjelenésekor a ponty planktonozása a vízfelszínhez közel a kora reggeli 

órákban gyakran megfigyelhető. A jelenség megtévesztő lehet, mert O2-hiányra is gondolhat a nem eléggé 

tapasztalt szakember. Ritkán, de előfordul, hogy a halak nem szűrik ki kellő mértékben a nagy számban 

elszaporodó Daphniá-kat és ilyenkor úgynevezett Daphnia-tiszta víz állapot lép fel. A Daphniá-k ilyenkor 

olyan gyorsan átszűrik a tóvizet, hogy azt a fitoplankton szaporodása nem tudja követni. Elfogy az alga, 

áttetszően tiszta lesz a víz, miközben nagy tömegben látható Daphnia a vízben. A jelenség részint arra utal, 

hogy a népesítés nem volt megfelelő, részint pedig óvatosságra int, mert a csekély fotoszintézis és a jelentős 

légzés miatt O2-hiány alakulhat ki. Szélsőséges esetben még a Daphniá-k planktonhálóval való kiszűrése és más 

tavakba való átvitele, esetleg vegyszeres ritkítása is javasolható. 

Az ivadéknevelő halastavakban fontos kistestű zooplankton elszaporításának a módját a tóelőkészítési fejezet 

tárgyalja. 
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2.4. Üledéklakó szervezetek 

A főleg baktériumokat és detrituszt fogyasztó üledéklakó szervezetek felosztása elsődleges és másodlagos 

fogyasztókra aligha lenne lehetséges. A tavi üledék növényi és állati eredetű maradványokat és baktériumokat 

egyaránt tartalmaz. Az üledéklakók különböző rendszertani egységekhez tartoznak, nevezetesen: Protozoa, 

Rotifera, Annelida, Crustacea, Mollusca, Insecta. Előfordulásuk és fajgazdagságuk a táplálkozási, növekedési és 

szaporodási feltételektől függnek. Halastavakban a halak táplálékaként a Chironomus- és Tubifex-fajoknak van 

különös jelentősége. 

Az üledéklakó rovarlárvák közül a leggyakoribbak a Chironomus-fajok. Életük nagyobb részét lárva alakjában a 

vízben töltik, de a kifejlett imágó mindig elhagyja a vízet. Az üledék felszínére épített lakócsőben élnek. 

Táplálékukat szűréssel vagy az alzathoz tapadt szerves anyag eltávolításával szerzik meg. Szinte kizárólag 

algákkal és detritusszal táplálkoznak. Testük ritmikus mozgásával vízáramot keltenek a lakócsőben, így a 

naponta kiülepedett és többnyire elpusztult algáknak akár a 10 %-át is elfogyaszthatják. Intenzív 

táplálkozásukhoz és szaporodásukhoz oxigénben gazdag üledékre van szükségük. 

A gyűrűsférgekhez tartozó Tubifex tubifex tisztán üledékfogyasztó. Fejjel lefelé beássa magát az üledékbe és a 

tápcsatornáján keresztül nagy mennyiségű üledéket szállít a felszínre (bioturbáció). Az üledék szerves 

anyagtartalmának a növekedésével nő a Tubifex egyedszáma is. Az üledék 1-3 cm-es rétegére korlátozódó 

táplálkozása sohasem terjed ki az üledék közvetlen felszínére vagy a 6 cm-nél mélyebb rétegekre. 

Táplálékhasznosítása gyenge, a szerves szénnek átlagosan 20, az összes nitrogénnek pedig csupán mintegy 30 - 

35 %-át hasznosítja. Légzésének intenzitását az O2-ellátottságnak megfelelően tudja változtatni egészen a 

kritikus határig, ami az O2-telítettség 10 - 15 %-ának felel meg. Az oxigént testének üledékből kiálló, lebegtetett 

farki végén lévő O2-felvevő szervecskéivel a vízből veszi fel. A Tubifex-fajok egy része egy hónapig tartó vagy 

még hosszabb O22-hiányt is képes elviselni. 

Halastavakban az üledéklakó makroinvertebráták mennyiségét és faji összetételét a ponty jelentősen 

befolyásolja. Kivételt képeznek az egynyaras pontyokat termelő tavak, amelyekben a zooplankton szervezetek 

túl könnyen kiszűrhetők, az üledéklakók pedig túl nehezen hozzáférhetők a halak számára. Az üledéket még 

nem turkáló, egynyaras pontyot nevelő tavakban a víz éppen ezért gyakran kitisztul. Összességében véve ezért a 

tó haltermelő képessége nem megfelelő és kihasználatlan. A tóban lévő szerves anyag alapvetően a zooplankton 

és az üledéklakó szervezeteken át jut el a halakig. Megfelelő polikultúrával és népesítéssel biztosítható a két út 

haltápláló szervezetein alapuló haltermelő képesség legjobb kihasználása. 

3. Táplálkozási láncok 

A vízi ökoszisztémákban alapvetően a nyílt vízi szervezetek és az üledéklakó fogyasztók táplálkozási láncát 

különböztetjük meg. A vízi fauna összetételétől függően ezek maguk is számos táplálékláncból állnak össze. A 

nyíltvízi tápláléklánc fő tagjai a fitoplankton → a növényevő zooplankton → a ragadozó zooplankton → a 

nyíltvízi békés halak és → a nyíltvízi ragadozó halak. Az üledéklakó fogyasztók táplálkozási láncának fő tagjai 

az üledék algái, a vízinövények és a szerves törmelék → a növényevő-törmelékfogyasztó üledéklakó állatok → 

ragadozó üledéklakó állatok → az üledék közelében élő békés halak és → az üledék közelében élő ragadozó 

halak. A két fő táplálékláncban résztvevő fogyasztó szervezetek a szerves anyagok egy részét raktározzák, ami 

az egyedek tömeggyarapodásában és az adott faj biomasszájának a növekedésében mutatkozik meg. 

A tavakban a növényi biomassza tömegét és annak fotoszintetikus aktivitását, vagyis termelését a rendelkezésre 

álló tápanyagok és a fény alapvetően meghatározzák. Az algák sorsa méretüktől függ, amennyiben az apró algák 

többségét a zooplankton kiszűri, a nagyobbak az üledékbe kerülnek az óriás sejtek pedig a felső meleg vízréteg 

detrituszát gazdagítják. Az algák által megtermelt biomassza halakig vezető útja azt sugallja, hogy a tavakban a 

tápanyag → termelők → fogyasztók → hal láncban minden szintet az előző láncszem mennyisége határoz meg. 

Ez az ökoszisztéma működését magyarázó úgynevezett "bottom-up" szemlélet. 

Az algabiomassza halakig vezető leegyszerűsített két útjából („nyílt vízi” és „üledéklakó út”) is nyilvánvaló, 

hogy a biomassza nem kizárólagos meghatározója a tavak természetes haltermelő képességének. Az 

ökoszisztémában felülről lefelé érkező ("top-down") hatások befolyásolják mind a rendszer biológiai 

szerkezetét, mind fizikai és kémiai paramétereit. Ezen az elven alapul a természetes tavak biomanipulációja, 

aminek a célja az algabiomassza csökkentése. Fehér busa telepítése közvetlenül csökkenti az algabiomasszát. A 

ragadozó halak telepítése közvetve hat azáltal, hogy csökkenti a zooplanktont fogyasztó apró halak számát. A 

biomanipuláció kapcsán feltárt ismeretek közül a halastavakra is érvényes megállapítás az, hogy a felülről 

érkező hatás erős a táplálkozási lánc csúcsán (hal → zooplankton), de gyenge az alján (fitoplankton → 
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tápanyag). A két elmélet kombinációjából alakult ki a "bottom-up/top-down" modell, amely szerint az 

ökoszisztéma egy termelési/fogyasztási szintjén elérhető biomassza alapvetően a hozzáférhető forrásoktól függ, 

de a ténylegesen létrejövő biomasszát az alulról felfelé ("bottom-up") és a felülről lefelé ("top-down") érkező 

hatások határozzák meg. A gyakorlat nyelvére fordítva ez azt jelenti, hogy a polikultura kialakításánál 

figyelembe kell venni az egyes halfajok alsóbb táplálkozási szintekre gyakorolt hatását. Például a 30%-os 

részaránynál magasabb arányban telepített fehér busa már negatív hatással vana pontyhozamokra is. 

A halastavi ökoszisztéma felépítését bonyolítja a szerves trágyával és a takarmánnyal kívülről bevitt (allochton) 

szerves anyag, ami jelentős mértékben kiegészítheti a tóban termelődött (autochton) szerves anyag mennyiségét 

(7. ábra). Az ábra az élettelen szerves anyagot fogyasztó nekrofág szervezeteket tünteti fel, de helyesebben 

inkább polifág szervezetekről van szó. A kettő együtt adja azt a biomasszát, ami a fogyasztó szervezetek 

különböző szintjének a rendelkezésére áll. Általában véve elfogadható az, hogy ennek a biomasszának a 10 - 15 

%-a jelenik meg a zooplankton biomasszában és az üledéklakó szervezetekben és csupán 2 - 3 %-a a halakban. 

Az arányokat a tó működésének és a polikultura kiválasztásának az öszhangja határozza meg vagyis az, hogy 

mennyire sikerül a tóban termelődő haltáplálék szervezetekhez igazodó halösszetételt biztosítani. 

 

4. Vízi élettájak és életközösségek 

A vízi ökoszisztémák élettájai a litorális (parti), a pelagiális (nyíltvízi) és a profundális (mélységi) régiók (8. 

ábra). A litorális régióban élnek az üledékhez rögzült vízinövények. A mélyebb vízrétegek felé haladva 

találhatók a víz fölé emelkedő, az úszólevelű és az alámerült gyökeres növények. A profundális régió a 

vízinövényektől mentes üledéket jelenti. A litorális és a profundális régió között van egy kevésbé elkülönülő 

réteg, a litoriprofundális régió, ahol makrofitonok már nem találhatók, de üledéklakó algák és főleg 

cianobaktériumok még élnek. 

A pelagiális régió a víz üledékkel közvetlen kapcsolatban nem álló tömegét jelenti. A halastavak sekélységük 

miatt egész felületükön lehetővé teszik a vízinövények elszaporodását, ezért elméletileg az egész tó litorális 

régiónak tekinthető. A pelagiális régió életközösségei közül minden tóra jellemző a plankton, amely a 

baktériumokat, egy- vagy többsejtű algákat, protozoákat, Rotatoriá-kat, Cladocerá-kat és a Copepodá-kat 

foglalja magában. Közös jellemzőjük a lebegőképesség, ami főleg a zooplanktonnál aktív úszással társulhat. A 

növényi eredetű planktont fitoplanktonnak, az állati eredetűt pedig zooplanktonnak nevezzük. A vízmozgástól 

független úszásra képes állatok alkotják a nektont. A pleuszton a víz és a levegő határán élő szervezeteket 

jelenti, amelyek lehetnek szervezettebb növények (pl. Lemna) vagy erre morfológiailag alkalmas rovarok. A 

pleusztonon belül megkülönböztetjük a neusztont, vagyis a mikrobiális szervezeteket, például a baktériumokat 

és az algákat. A bentosz (benton) az üledéklakó szervezetek összességét jelenti. A biotekton a köveken, 

növényeken, egyáltalán szilárd alzaton megtelepedett, többnyire algákból, baktériumokból, gombákból és 

állatokból álló bevonat. 

Az élettájaknak és életközösségeknek a hidrobiológiában szokásos további felosztása a haltermelés 

hidrobiológiai alapjainak a megismeréséhez nem feltétlenül szükséges, ezért azt részletesebben nem tárgyaljuk. 
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5. Vízvizsgáló készletek 

A vízkémiai paramétereket vizsgáló analitikai módszerek egyszerűek és bárki számára könnyen 

végrehajthatóak. A mérések célja nem az adatszerzés, hanem az adatok alapján annak eldöntése, hogy milyen 

beavatkozásra van szükség a halgazdálkodás számára jó vízminőség biztosításához. Halastavak hidrológiai 

jellemzésére, valamint vízének a fizikai és kémiai vizsgálatára az alábbi paraméterek rendszeres (heti 1-2 

alkalommal), vagy szükség szerint esetenkénti vizsgálata javasolható: 

1. vízállás feljegyzése a zsiliphez erősített vízmércéről, 

2. átlátszóság mérése Secchi-koronggal, 

3. felszíni és üledék feletti vízhőmérséklet mérése délután, 

4. pH-mérés délután, pH=6-10 között mérő indikátor oldattal (nem pH-papírral!) vagy hordozható pH-mérővel, 

magas délutáni pH esetén kora reggel is, fenolftalein indikátorral megállapítható, hogy a pH 8,3 feletti vagy 

sem, 

5. lúgosság mérése vízvizsgáló készlettel, szükség szerint, 

6. keménység mérése vízvizsgáló készlettel, szükség szerint 

7. kémiai oxigénigény mérése (KOIMn) vízvizsgáló készlettel, ha a Secchi-átlátszóság 20 cm vagy annál kisebb, 

8. oldott oxigén mérése vízvizsgáló készlettel vagy hordozható oldott O2-mérővel, délutáni alacsony (100% 

telítettség alatti) értéknél éjjel és hajnalban is, 

9. összes ammónia mérése vízvizsgáló készlettel (mérési tartomány: 0-1 mg.l-1) és az NH3 számítása a délutáni 

pH és vízhőmérséklet alapján, 

10. oldott reaktív foszfor mérése vízvizsgáló készlettel (mérési tartomány: 0-0,25 mg.l-1), 

11. összes szulfid mérése vízvizsgáló készlettel (mérési tartomány: 0-0,25 mg.l-1), és a H2S számítása a 

hajnali pH és vízhőmérséklet alapján. 

6. A tókezelés elméleti alapjai 

A tókezelési eljárásokkal növelhető a víz formált élő és élettelen szerves anyagainak a koncentrációja és ezzel a 

tó potenciális haltermelő képessége. A szervestrágyával bevitt kész szerves anyag azonnal rendelkezésre áll a 

fogyasztó szervezetek számára, de oxigénfogyasztása miatt csupán a reggeli órákban adagolható és akkor sem 

korlátlanul. Másrészről a zooplankton és a halak csupán a fitoplankton fogyasztásával juthatnak hozzá a 
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létfontosságú telítetlen zsírsavakhoz. A fitoplankton biomasszájának/fotoszintézisének a növelése tehát nem 

csupán az O2-termelés miatt lényeges. A megfelelő tápanyag-ellátás az algák igénye alapján történhet. 

Az algák legfontosabb tápanyagai a szén, a nitrogén és a foszfor. A többi tápelem rendszerint mindig elegendő 

koncentrációban fordul elő a tóvízben. A tápanyagokkal kellően ellátott algákban mintegy 50 % C, 10 % N és 1 

% P van. A fotoszintézis sztöchiometriájából adódóan a három elem aránya grammatom-tömegben kifejezve: 

C:N:P = 106:16:1, vagy tömegben kifejezve: C:N:P = 44:7,2:1. Ez azt jelenti, hogy az algák ideális 

tápanyagellátásához egységnyi tóvízben például 1 mg P-ra 7,2 mg N-re és 44 mg C-re van szükség. Az összes 

szervetlen szén gyakorlatilag sohasem korlátozza az algák szaporodását, de a délutáni pH 8,34 alatti értéken 

tartása fontos (lásd szén-formák). A N és a P algák számára hozzáférhető formái az ammónia, a nitrit, a nitrát és 

az oldott reaktív foszfor, vagyis a három N-forma N-re számított összege kell ideális arányban legyen az oldott 

reaktív foszforral. 

A hiányzó nitrogén vagy foszfor pótlására célszerű a műtrágyák oldott, vagy szuszpendált alakban történő 

használata. A szemcsézett szuperfoszfátot célszerű a kijuttatás előtt porrá őrölni és vízben szuszpendálni, vagy 

egy éjszakára beáztatni és apróra törve kijuttatni. A P-műtrágyát lehet, a N-műtrágyát pedig ajánlatos a reggeli 

órákban (de sohasem délután) kijuttatni. A tavak meszezését és bármilyen műtrágyázását egyidejűleg végezni 

nem szabad. A mész a foszfort kicsapja, az összes ammóniát pedig pH-növelő hatása miatt halakra toxikus 

NH3-ra alakítja át. A délutáni magas pH (9 fölött), valamint a kora reggeli és a délutáni pH közötti nagy 

különbségnél javasolható meszezés mészkőporral. A mész további formái közül az égetett mész (CaO) 

algairtásra és az üledék fertőtlenítésére, a mészhidrát (Ca(OH)2) pedig a víz pH növelésére alkalmas. Az égetett 

mész vízzel érintkezve veszélyes, ezért a munkavédelmi előírások szigorú betartása elengedhetetlen. 

Manapság egyre gyakoribb a műtrágya helyett a szervestrágya használata. Ez érthető ha arra gondolunk, hogy a 

legtöbb helyen ingyen vagy olcsón hozzá lehet jutni, kész szerves anyaggal gazdagítja a tavat és gyakorlott 

használatakor (egy ideig) még a vízminőségi problémák is elhanyagolhatók. Számítások szerint mintegy 8-10 kg 

30-50 % szárazanyag-tartalmú trágyából állítható elő 1 kg halhús. A kérdés csupán az, hogy meddig folytatható 

ez az eljárás a tó üledékének a jelentős feltöltődése, továbbá az O2-hiány és az ezzel együtt járó összes 

kedvezőtlen folyamat megindulása nélkül. A tó ideiglenes kivonása a termelésből, a szárazonállás beiktatása 

mindenesetre ilyen esetben különösen fontos és javítja a tó regenerálódását. 

Ajánlott irodalom 

Water quality in warmwater fish ponds, Second printing, Auburn University, 1981., C.E., Boyd 

A vizek környezettana. Általános hidrobiológia, Mezőgazdasági Kiadó, 1981., L., Felföldy 

A biológiai vízminősítés módszerei,  Vízi természet és környezetvédelem 7. Kötet, KGI, 1998., J., Németh 

Halastavak hidrobiológiája - a tókezelés hidrobiológiai alapjai, Halbiológia és haltenyésztés, 342-383., 
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3. fejezet - A halak biológiai 
sajátosságai (Szathmári László) 

1. Testforma, köztakaró, izomzat és vázrendszer 

Az édesvízi halak változatos testformái az alábbiak lehetnek: nyílszerű (csuka), hengeres (réti csík), kígyószerű 

(angolna), felülről lapított (harcsa), oldalról lapított (ponty), orsó alakú (pisztráng). 

A csontos halak főbb testméretei a teljes testhossz, a testhossz és a testmagasság. A teljes testhossz tartalmazza a 

farok úszó hosszát is. 

A profilindex testhossz és testmagasság hányadosa, jellemző értékei a nemesített pontyfajtáknál 2,0-2,9. A jó 

húsformákat az alacsonyabb érték mutatja, míg a horgászcélokra alkalmas ponty esetében a profilindex értéke 

magasabb. 

További morfometriai jellemzők a testrészek (9. ábra). 

 

A fej a szájnyílástól a kopoltyúfedőig, a törzs, a kopoltyúfedőtől a farok nyél kezdetéig, míg a farok a farknyél 

végétől a farok úszó végéig mért testrész. 

Úszók csoportosítása: 

• elhelyezkedés szerint: hát, farok, farok alatti, mell, has 

• tagoltság szerint: osztott (süllő), osztatlan (ponty) 

• forma szerint: kerekített (harcsa), hegyes dévérkeszeg) 

A farok úszók típusai az osztatlan (homocerk, pl harcsa), a részarányosan osztott (bicerk pl. ponty) és a 

részaránytalanul osztott (heterocerk pl. kecsege). 

Az úszók merevítői a kemény-és a lágy úszósugarak. 

Morfometriai jellemző az uszonyképlet, mely a kemény és a lágy úszósugarak száma uszonyonként. A római 

szám a kemény, míg az arab szám a lágy úszósugarakra vonatkozik Pl. a ponty hátuszonyának képlete D. III-IV-

16-22) Az egyes halfajok úszó- vagy uszonyképlete faji bélyeg. 

1.1. A halak köztakarója 

A halak bőrének rétegeit a  10. ábra mutatja. 
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A hámrétegben kehelysejtek (nyálka kiválasztás) és bunkósejtek (feromonok termelése) találhatók. Az irha 

szivacsos és tömött rostos rétegében erek, idegek, zsírdepók és pigment sejtek (melanofórák, xantofórák, 

iridofórák leukofórák) találhatók. 

A halak színváltozásait a pigment sejtek tér-és időbeli eloszlását, és tömörülését a neuroendokrín rendszer a 

látószerv közvetítésével melanocita-stimuláló, melanocita-kontraháló és adrenokortikotróp hormonokkal 

szabályozza. 

A bőr alatti kötőszövet az izomzathoz kapcsolja a bőrt. 

A halak köztakarójának jellegzetes alkotórészei a pikkelyek. 

Pikkelyek: a porcos halak testén csontvért, vagy ganoid, pikkely, míg a valódi csontos halaknál elasmoid. 

pikkely található. Az elazmoid pikkely lehet cikloid, (pontyfélék) és ktenoid (sügérfélék). 

A pikkelyképlet, faji bélyeg, az oldalvonal mentén, felette a hátúszóig és alatta a has középvonaláig számolható 

pikkelyek számát mutatja. 

A pikkelyekben található évgyűrűk alkalmasak a halak korának meghatározására. 

A bőr funkciói: védő, ozmotikus, hőszabályzó, légzési, kiválasztó, érzékelő, regeneráló, táplálkozási. 

A nyálka funkciói: mechanikai védelem, súrlódás csökkentés, gázcsere, ozmoreguláció, riasztóanyag 

kiválasztás, antigén hatás, káros kémiai anyagok kicsapása, immunvédelem. 

1.2. A halak csontos váza 

A halcsont 98%-a mátrix állomány (40% szerves, csontalbumin 60% szervetlen Ca sók) 2% sejtes elem mely a 

csontépítésben vesz részt. 

A halak csontvázának felépítése: 

• koponya, kb. 130 bőr eredetű csontból áll jellegzetes része a kötőszövetes eredetű kopoltyúfedő 

• gerincoszlop a csigolyák teste legtöbb faj esetében elől-hátul vájt. A csigolyaszám megegyezik a 

testszelvényekkel, a törzsfejlődés során a csigolyák száma csökkent. 

• bordák többnyire lengő, alsó állású hasi, vagy felső állású háti bordák, 

• úszósugár támasztócsonk tüskék, függesztő övek, farktő csontjai. 

A szálkák számos hal izomzatában kötőszövet eredetű csontosodással jönnek létre. 

Számuk az egyes fajokra jellemző és a hal élete során nem változnak. Az 5. táblázat néhány halfaj csigolya-és 

szálkaszámát tartalmazza. 
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1.3. Izomzat 

A halak testében megtalálható izmok az alábbi típusokba sorolhatók: 

• simaizom kis erőkifejtésre képes hosszú ideig 

• harántcsíkolt izom nagy erőkifejtésre képes rövid ideig 

• szívizom nagy erőkifejtésre képes hosszú ideig. 

A halak vázizomzata harántcsíkolt izmokból áll, szelvényezett felépítésű a szelvények száma megegyezik a 

csigolyákéval. 

A halak vázizomzatában fehér izom (melynek energiaforrása az izomglikogén) és vörös izom található (ahol az 

energiaforrás a lipidek oxidációja). 

2. A halak anyagcseréje, táplálkozása és emésztése 

Az emésztőcső fejbélre és törzsbélre oszlik. A fejbél részei a szájüreg és a garat. A szájállás, a táplálkozási 

formától függ. Lehet felső (garda), középső (ponty), alsó (csík). 

A táplálék aprításában a garatfogak segítenek. A garatfogak formája és száma faji bélyeg. garatfog képlet a 

ponty esetében 3.1.1.-1.1.3. míg az amur 4.- 4 garatfoggal rendelkezik. A ragadozók foga a zsákmány 

megragadására szolgál. Lehet ránőtt fog (süllő) vagy kefefog (harcsa). 

Ízérzékelés, elsősorban bajusz segítségével és a test egész felületén található 10-20 000 db ízlelőbimbó 

segítségével történik. 

A törzsbél a gyomorból a közép-és utóbélből áll. 

2.1. Gyomor 

Ragadozó halaknál a táguló zsákszerű gyomorba jut a táplálék, ahol megkezdődik az emésztés. A gyomornedv 

sósavat és pepszint tartalmaz, pH-ja 3-5, erősen savas. Az emésztést és a felszívódást egyes fajoknál a 

gyomorhoz csatlakozó pilorusz-függelékek segítik. Békés halaknál elkülönült gyomor nincs, a nyelőcső után a 

közép- majd az utóbél következik. 

2.2. Középbél 

A bélnyálkahártya és a hasnyálmirigy enzimjei 6,7- 7,7-es pH érték mellett bontják a fehérjéket (tripszin, 

pepszin), a zsírokat (lipáz) és a szénhidrátokat (amiláz, maltáz). A zsíremésztést a máj termelte epe segíti. A 

hasnyálmirigy emésztő enzimet (amiláz) termel. A közép- és utóbél a ragadozó és a békés halaknál hasonló 

felépítésű, de a békés halak bélcsatornája hosszabb és tekervényesebb, mint a ragadozóké. A bélcsatorna: 

testhossz arány a ragadozóknál 0,7-1,5, a mindenevőknél 2-3 között, míg a főleg növényeket és szerves 

törmeléket fogyasztó fajoknál 2-10 között alakul. 

2.3. Utóbél 

A halaknál nem különül el. Vízvisszaszívás és a béltartalom ürülékké sűrítése a feladata A végbél nyílása a 

csontos halaknál elkülönül a húgy-és ivarnyílástól. 
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3. A halak vérkeringése, légzése és kiválasztása 

3.1. A halak vérkeringése 

A halak keringési rendszere egy vérkörkörből áll, a vér áramlásának útvonala: hajszálerek- véna – szív - 

kopoltyú aorta – artéria – hajszálerek (11. ábra). 

 

A halszív részei a vénás öböl, a pitvar, a kamra,a szívbillentyűk és az aorta hagyma. A halak vérének 

mennyisége kevés, testtömegük 2 %-át teszi ki, míg ez az arány az emlősöknél 7,5-8,0%. 

A vér plazmából (víz ásványi sók, fehérjék, ellenanyagok, vitaminok, hormonok icthtiotoxinok és alakos 

elemekből áll (vörös vérsejtek, fehérvérsejtek vérlemezek). 

A halaknál a vérképzés szervei elsősorban a lép és a vese, de fehérvérsejtek az emésztőcső nyálkás 

állományában is képződnek. 

3.2. A halak gázcseréje 

A kopoltyú a vízben oldott oxigén felvételére szolgáló szerv részei a kopoltyúív, a kopoltyúfésű, a 

kopoltyúlemez, és a kopoltyú-lemezke. 

A légzés mechanizmusa a víz áramoltatása szájüregen át a kopoltyúk felé. A száj izmai és a kopoltyúfedő 

csontok ritmikus mozgása során valósul meg. A percenkénti légzésszám vízhőmérséklettől függően 22-40. 

Az úszóhólyag típusai az alábbiak: 

• légjáratos, mely azt jelenti, hogy összeköttetésben van a nyelőcsővel. Lehet egykamrás (csuka) és kétkamrás 

(ponty), 

• zárt (sügér). 

A gáz be-és kiáramlása az úszóhólyagban lévő a gázmirigy az oválszerv, valamint vérben lezajló biokémiai 

folyamatok segítségével történik. A gázmirigyben glikolízis során a pH csökkenés miatt vér hemoglobinból az 

oxigén az úszóhólyagba diffundál. Az oválszervben a folyamat ellentétes, így a gáz a vérbe kerül. 

A halak szervezetében kisegítő funkciót lát el a bőrlégzés (lárvakorban 95 % felnőttkorban 15-20 %), a 

béllégzés, (réti csík) labirintkopoltyús légzés (afrikai harcsa). 

3.3. A halak kiválasztása 

Az anyagcseretermékek kiválasztásának fő szerve a vese, ami fej- és törzsvesére tagolódik. Az embrionális 

elővese néhány fajnál felnőtt korban is megmarad kiválasztó szervként, A legtöbb valódi csontos hal kifejlett 

korában ősvese típusú szervvel rendelkezik, ami a testüreg háti oldalán a gerincoszlop alatt hosszan elhúzódó 

páros, sötétvörös színű szerv. A kiválasztást és mechanizmusa megegyezik a magasabb rendű gerincesekével. A 

hal veséje vérképző szerv is. A kiválasztásban és az aktív szerepet játszik a kopoltyú és a bőr is. A vérammónia 

90 %-a, a karbamid 70 %-a itt távozik a hal szervezetéből. 

4. A halak ideg- és hormonrendszere, érzékelése 
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Az életfolyamatok koordinálását az idegrendszer és a hormonrendszer együttesen végzi. A központi 

idegrendszert az agyvelő és gerincvelő alkotja. A környéki idegrendszer a központból kilépő és oda bevezető 

agy- és gerincvelő idegekből, valamint a test idegvégződéseinek rendszeréből áll. A halak idegrendszere az 

agyból és a gerincvelői idegekből áll. 

Az agy részei az előagy, a köztiagy,a középagy, a kisagy és a nyúltagy. Az agyidegek a szagló, a látó, a közös 

szemmozgató, a sodor, a háromosztatú, a szemtávolító, az arc, a halló, a nyelv-garat, valamint a bolygóideg. 

A hipotalamusz szabályozza az agyalapi mirigy működését, ami az belső elválasztású rendszert szabályozza. Az 

agyalapi mirigy elülső lebenyének hormonjai hatnak az ivarszervekre, a mellékvesére, a hasnyálmirigyre és a 

növekedésre. A középső és hátsó lebeny hormonjai az anyagcserét, a színsejtek működését és az ivari életet 

serkentik. A pajzsmirigynek megfelelő thyroid mirigy nem egységes szerv, tiroxin hormonja a növekedésre, a 

mozgási aktivitásra és az ivarérésre hat. A mellékvese diffúz szerv, a kéreg és velőállomány elkülönülve 

helyezkedik el a testüregben. Adrenalint és sokfunkciós szteroid hormonokat termel. A hasnyálmirigy (mely 

szintén nem egységes szerv a halaknál) által termelt inzulin biztosítja az állandó vércukorszintet. Az 

ivarmirigyek hormontermelő tevékenysége közrejátszik a halak szaporodásában és befolyásolja a sokszor 

nehezen észlelhető másodlagos ivarjelleget. A halat érő külső és belső ingereket az érzékszervek veszik fel és 

továbbítják az idegrendszerhez. 

4.1. Érzékszervek 

4.1.1. Szaglószerv 

A páros szaglószerv az orrüregben (szaglógödör) helyezkedik el, és különösen fejlett a rajban élő, ill. vándorló 

fajoknál. 

4.1.2. Látószerv 

A halak látószerve szemhéj és könnyüreg nélküli, fajonként változó fejlettségű szem. A halak szemük 

felépítéséből adódóan rövidlátók, csak 1-2 m távolságra látnak élesen. A szem állapotából, helyzetéből, színéből 

kellő gyakorlattal a hal egészségi állapotára is lehet következtetni. 

A hal érzékeli a hőmérsékletváltozásokat, de érzékelő receptorairól az ismeretek még hiányosak. A 

nyomásérzékelő tapintósejtek a bőrben elszórtan, míg a száj környékén sűrűbben találhatók. 

4.1.3. Oldalvonal szerv 

A víz áramlásának érzékelésére a halaknál speciális érzékszerv, az oldalvonal fejlődött ki. Az oldalvonal a test 

mindkét oldalán, általában a középvonalban futó, a bőrbe süllyedő csatornarendszer, amelynek kocsonyás 

anyagában csillós érzősejtek képeznek érzőbimbókat. A rendkívül érzékeny oldalvonal segítségével zavaros 

vízben, sőt vakon is teljes biztonsággal tájékozódik a hal. 

5. Növekedés és egyedfejlődés 

A növekedés az egész élővilágban általános életjelenség, a fajra jellemző, törvényszerűen végbemenő 

irreverzibilis, progresszív mennyiségi változás, amely jelentősebb minőségi változások nélkül megy végbe. A 

növekedés és a differenciálódás a fejlődés szerves része. A fejlődés megfogalmazható a növekedéssel együtt 

járó minőségi változások sorozataként is. A két alapvető életjelenség tehát nem választható el egymástól. 

A halak egyedfejlődésének életszakaszai: 

• embrionális életszakasz: megtermékenyítéstől a kikelésig (barázdálódás, csíra- és embrió fejlődés), 

• lárva életszakasz: a kikeléstől a végleges szervek kifejlődéséig 

• ivadék (juvenil) életszakasz: az önálló táplálkozás megkezdésétől az ivarérettség eléréséig (dominálnak a 

mennyiségi változások), 

• kifejlett (adult) életszakasz: ivarérett kor az öregedésig (szaporodás, a növekedés lassulása), 

• öregedés életszakasza (szelektív periódus): a hal pusztulásáig tart (fokozatos életképesség csökkenés). 
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6. A hal és környezete 

A halastó emberi beavatkozással tudatosan befolyásolt vízi ökoszisztéma. A halastóban a halállományok 

növekedését és így produkcióját két tényező befolyásolja alapvetően: az élettér (ami függ a populációsűrűségtől) 

és a táplálékellátottság. Az azonos táplálékforrásból, egy környezeti régióban táplálkozó halak között versengés 

alakul ki. A táplálék-konkurencia lehet fajok közötti, vagy fajon belüli. A korlátozott táplálékmennyiség 

fokozza az agresszivitást és az állományon belüli méret-hierarchia kialakulásához vezet. A mindenevő fajok 

rendszerint a legnagyobb mennyiségben lévő táplálékot részesítik előnyben (táplálkozási opportunizmus). A 

táplálékhiány miatt csökken a növekedési sebesség, ez a szaporodás gátlásaként is hat: késlelteti a nemi érést, 

szélsőséges esetben a szaporítószervek teljes működésképtelenségéhez vezet. A halfajok között nemcsak 

versengés létezik, hanem egymás életfeltételeit, elsősorban táplálkozását kedvezően is befolyásolhatják. Ezt a 

jelenséget szinergizmusnak nevezik, és ezen alapul az ősi kínai hagyományokat követő, sokféle módon 

létrehozható polikultúrás haltenyésztés. (ponty, busa, amur egy helyen történő nevelése). 
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4. fejezet - A halak szaporodása a 
természetben (Havasi Máté) 

1. Szaporodási stratégiák 

Tenyésztett halainkra az ivaros szaporodás és a testen kívüli megtermékenyítés jellemző, mely szigorúan vízhez 

kötött. Ez a szaporodási forma kisebb hatékonyságú, mint a szárazföldi gerinces állatoké. Az ivarsejtek nagy 

hányada veszendőbe megy, mert a vízben, annak áramlási viszonyaitól függően, a hímivarsejteknek csak egy kis 

százaléka találkozik petesejttel és végezheti el a megtermékenyítést. Az ívásban egyszerre résztvevő tejesek és 

ikrások száma alapján három fő szaporodási formát különítünk el: monogámia, poligámia és promiszkuitás. A 

monogámia esetében egy ikrás és egy tejes vesz részt az ívásban. A halaknál nem ismert az egy életre szóló 

párválasztás, de sok faj esetében a szülőpár együtt marad az ivadékgondozás idejére. Olyan fajok is ismertek, 

melyeknél a szaporodó párok több ívási perióduson keresztül kitartanak egymás mellett. Ilyen például a harcsa 

(Silurus glanis). Poligámiáról akkor beszélünk, ha az egyik ivar egy egyede egyszerre több ellenkező nemű 

egyeddel ívik. Ha egy ikrás több tejessel párosodik, az a poliandria. Ez figyelhető meg többek között a ponty 

(Cyprinus carpio) esetében. Ha fordított a nemek aránya, akkor beszélünk poligíniáról. Ilyen szaporodási 

típussal jellemezhető halunk nincs. A promiszkuitás azt jelenti, hogy a populáció minden egyede a populáció 

minden ellenkező nemű egyedével párosodhat. Ilyenek a tipikusan rajban ívó halak (pl. küsz, Alburnus 

alburnus; dévérkeszeg, Abramis brama) és az elevenszülők. ( Link 4.1. ) 

1.1. Az utódszám és az ivadékgondozás kapcsolata 

Az egyedfejlődés korai szakaszában igen nagy lehet a mortalitás, különböző fizikai, kémiai és biológiai okok 

miatt. Az ikra és a lárva berakódhat iszappal, ragadozók, paraziták áldozatául eshet, toxikus hatások érhetik. A 

lerakott ikrára és a zsenge ivadékra leselkedő számtalan veszélyből eredő kockázatot a halak rengeteg ivarsejt 

termelésével vagy ivadékgondozási viselkedéssel igyekeznek kompenzálni. Az ivadékgondozás a halaknál 

alacsony fejlettségű, leginkább az ikra rejtésére, esetleg az elúszó ivadék pár napig/hétig tartó őrzésére 

korlátozódik. Az őshonos halfajaink között az utódgondozás elenyésző gyakoriságú. A trópusi halak között 

azonban találunk példákat az átlagosnál fejlettebb utódgondozásra is. A diszkoszhal (Symphysodon sp.) ( Link 

4.2. ) ivadékainak első tápláléka a szülők által termelt bőrváladék. A bölcsőszájú halak ( Link 4.3. ) nevüket, 

arról kapták, hogy a megtermékenyített ikrákat az ivadékok elúszásáig a szájukban őrzik. Ez idő alatt nem 

táplálkoznak. A csikóhal (Hippocampus sp.) ( Link 4.4. ) hímje a hasán lévő költőtasakban „költi ki” ivadékait. 

Az ivadékgondozás fejlettsége és a peteszám között szoros összefüggés van. Minél kevésbé gondozza egy hal az 

ivadékait, annál nagyobb számú petét termel. Az ívás után ivadékaival nem törődő ponty testtömeg 

kilogrammonként 100 000 – 200 000 db ikrát rak, egy szivárványos ökle (Rhodeus sericeus), mely ikráit élő 

kagylók köpenyüregébe rejti, összesen 60-80 db-ot. Az utódvédelem hiánya miatt a petesejtekben sok tartalék 

táplálóanyag halmozódik fel, ezért a halpete jelentős nagyságú - nem ritka, hogy a testi sejteknél 1 milliószor 

nagyobb térfogatú - ugyanakkor a spermiumok általában csupán néhány mikrométer méretűek. 

1.2. Az ívási idő megválasztása 

Mivel a halak változó testhőmérsékletű (poikilotherm) állatok, a szaporodás szerv-rendszerének működését is 

elsősorban a külső hőmérséklet befolyásolja. Az ikrarakás a mérsékelt övi halfajoknál évszakhoz kötött. Az 

ivarsejtek képződéséhez zavartalan, hosszan tartó és többé-kevésbé állandó környezeti feltételek szükségesek. A 

szaporodást közvetlenül megelőző végső ivarsejtéréshez általában ettől eltérő környezet szükséges. Az ívás 

idejének pontos megválasztása különböző környezeti tényezők együttes meglététől, vagy hiányától függ. Ennek 

az alapja az, hogy a szaporodás akkor történjen, amikor adott fajra nézve a környezeti tényezők összessége 

leginkább kedvez az utódok túlélésének, a faj fennmaradásának. Az ívás idejének megválasztása a törzsfejlődés 

során alakult ki. 

Legtöbb őshonos halunknál az ívás kiváltásában meghatározó jelentősége van a következő környezeti 

tényezőknek: a víz hőmérséklete, áradása, sótartalma, ívási szubsztrát, fényklíma, légnyomásváltozás stb. A 

hőmérséklet ezek közül is kiemelkedő jelentőségű. Az ívás időpontja fajonként erősen változó lehet. A menyhal 

(Lota lota) már decemberben szaporodik, amikor a víz hőmérséklete mindössze 2-3 ◦C, a melegigényes, ázsiai 

eredetű busa fajok ugyanakkor a nyár közepén, 22-24 ◦C-os vízben ívnak. A ponty szaporításának szezonja 
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hazánkban április-májusban van. ezzel szemben a trópusi délkelet-Ázsiában az egyenletesen meleg klíma miatt 

egész évben szaporítható. 

Vannak olyan halak, melyek életük során mindössze egyszer szaporodnak. Ilyenek például az atlanti lazac 

(Salmo salar) és az angolna (Anguilla anguilla). A halfajok többsége az ivarérés elérése után évente, némelyek 

akár évente többször is képesek szaporodni. Az ívási idő megválasztása gyakran szorosan összefügg az ívóhely 

meglétével. Ez különösen szembetűnő a folyóvízi halak szaporodásánál, mely gyakran az áradások idejével esik 

egybe. 

1.3. Az ívóhely megválasztása 

A különböző fajok ívóhely igénye szintén a filogenezis során alakult ki és fajra jellemző. Az ívási környezet a 

halak állandó tartózkodási környezetétől lényegesen eltérhet az előző alfejezetben tárgyaltak miatt. Ívási 

környezetnek nevezzük a környezeti tényezők adott fajra nézve optimális együttesét, az esetleges ívási aljzat 

(szubsztrát) és ellenkező nemű fajtárs jelenléte mellett. Ez a sajátos környezet vagy az állandó tartózkodási 

helytől többé-kevésbé távol eső területen található, amelyet a halak vándorlással keresnek fel, vagy ugyanazon 

vízterület egy bizonyos részén az év egy bizonyos szakaszában, tehát évszaktól függően jön létre. Az első 

csoportba tartoznak az ún. katadrom és anadrom halak. Katadrom fajok, melyek édesvízben élnek, majd 

szaporodni a tengerekbe térnek vissza (pl. angolna). Az anadrom halak (tokfélék, lazacfélék) szintén 

vándorlással érik el az ívóhelyet, de ellenkező irányban. ( Link 4.5. ) A tengerekből a folyók felső szakaszaira 

vonulnak szaporodni. A vándorló fajokra az jellemző, hogy életük során mindössze egyszer szaporodnak, majd 

rendszerint elpusztulnak. Hazai halaink között az utóbbi eset az általános, amikor az ívási környezet egy 

bizonyos szezonhoz kötött időjárási szituáció bekövetkeztekor alakul ki. 

Sok halfaj nem igényel ívási aljzatot, ikráit a nyílt vízbe bocsátja, és az áramlásra bízza. Ezeket pelagofil 

halaknak hívjuk. Ilyen pl. az amur (Ctenopharyngodon idella) és a garda (Pelecus cultratus). Az ívási szubsztrát 

fajonként rendkívül különböző és változatos lehet. A litofil fajok (pl. balin, paduc, márna) a meder kövezésére, 

kavicságyra helyezik ikráikat. 

Videó a balin ívásáról elérhető a következő linken:  Link 4.6. . 

A pisztrángfélék rejtik is az ikrát, azáltal, hogy a kavicságyba gödröt mélyítenek. A pszammofil halak, mint a 

küllő fajok (Gobio sp.) homokos aljzatra ívnak. A fitofil halak szaporodásukhoz alámerült növényi részeket, pl. 

fűzfagyökér, nád, hínár, elöntött füves terület, igényelnek. Ilyen fajok például a ponty és a csuka (Esox lucius). ( 

Link 4.7. ) Egyes géb- és kölöntefélék ikráikat üregekbe rejtik. Ezeket speleofil fajoknak hívjuk. Valódi fészket 

építő halfaj hazánkban csak egy van, a háromtüskés pikó (Gasterosteus aculeatus), mely növényi részekből épít 

gömb alakú fészket ikrái számára. A trópusokon gyakoribb a fészeképítő fajok előfordulása. Olyan extrémitások 

is megfigyelhetők, mint a fecskendezőp pontylazac (Copella arnoldi), mely a víz fölé lógó levelekre ragasztja 

ikráit. ( Link 4.8. ) A kikelő ivadékok innen hullnak alá a vízbe. A tejes folyamatosan gondoskodik az ikrákról, 

azáltal, hogy friss vizet fecskendez rájuk. 

2. Az ivarok kialakulása, az ivari érés, az ivarsejtek 
fejlődése 

A halak esetében az ivarszervek felépítése, de még a megléte is igen változatos. A fajok többségében váltivarú 

egyedek alkotják a populációt. Más fajoknál azonban az ivar meghatározottsága korántsem ennyire egyértelmű. 

Szimultán hermafroditizmusról beszélünk, akkor, ha egy időben mindkét ivarszerv működik ugyanazon 

egyeden. Ebben az esetben a párzótárs magatartása határozza meg, hogy az adott példány hímként vagy 

nőstényként vesz részt a párzásban. A szerepeket a szülők felváltva cserélgetik, hol ikrát, hol hímivarsejtet 

bocsátva ki. Ez utóbbi viselkedésforma lehetővé teszi az önmegtermékenyítést is, olyan esetekben, amikor az 

ellenkező nemű egyedek találkozásának esélye csekély, például mélytengeri halaknál. Amikor az ivarszervek 

működése időben váltja egymást, változó hermafroditizmusról van szó. Protandriának nevezzük, ha hím egyed 

alakul át nősténnyé, ha pedig ikrás egyedből válik tejes, akkor protogyniáról beszélünk. Egyes fajok esetében 

előfordulnak egyivarú, ún. unisex populációk. Ezek kétszer olyan szaporák, mint a kétivarú populációk, mert 

nem kell hímeket eltartani, minden egyed petét termelhet. Ilyenkor a nászviselkedést idegen fajból származó 

hímek idézik elő. Ezek spermiuma azonban nem vesz részt a tényleges utódképzésben, csak az embrió 

barázdálódását indítja meg. Ennek a viselkedésformának nálunk is előforduló képviselője az ezüstkárász 

(Carassius auratus). Egyes fajoknál ivari hormonokat adagolva a táplálékhoz, megfelelő időben és időtartamig 

végezve, mesterségesen is irányítani lehet az ivari differenciálódást és akár az ivarváltás is kiváltható. Hogy az 
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ivar öröklődése mennyire változatos a halak osztályában, rendkívül jól példázza, hogy eddig nyolc 

ivaröröklődési rendszert tártak fel a kutatások. 

Az ivarérettséget a halak fajtól függetlenül rendkívül változatos időskálán érhetik el. Egyes fajok egyedei az 

életük során mindössze egyszer szaporodnak, míg mások többször. Ez utóbbiaknak rendszeres szaporodási 

ciklusa alakult ki. 

2.1. Az ivarsejtek fejlődése 

A petesejtek fejlődése több szakaszra bontható. Az első fázis (oogonális szakasz) során a petefészek 

kezdeményekben található őspetesejteket (oogóniumok), amelyek számtartó (mitiotikus) osztódással 

szaporodnak. A második szakaszban (az oocyták fejlődésének protoplazmatikus szakaszában), megindul a fiatal 

petesejtek (primer oocyták) plazmájának növekedése. Ebben a szakaszban a sejtek már számtartó osztódásra 

nem képesek, vékony összefüggő sejtréteg (follikuláris tok) veszi körül. Ennek a rétegnek a szerepe a petesejtek 

táplálása. Ponty esetében az első nyár végére ebben az állapotban található a petefészek. A harmadik szakaszt 

trofoplazmatikus szakasznak nevezzük. Ekkor történik a táplálóanyagok felhalmozása. Először hólyagszerű, 

olajtartalmú vakuólumok töltik ki a citoplazmát. Ezután indul meg a sziklemezkék berakódása. Ennek 

következtében a vakuólumok a citoplazma perifériájára szorulnak. A sejt mérete ekkor már a kiindulási méret 

milliószorosa lehet. A tápanyag felhalmozással egy időben történik a peteburok megvastagodása is. A teljes 

szikberakódás pontynál a negyedik életévben fejeződik be. A petesejtek ekkor kerülnek ovulációra kész 

állapotba. A legtöbb faj petefészkében egyszerre megtalálhatók a különböző fejlettségű oocyták, a peteérés nem 

szinkronizált. Ez teszi lehetővé, hogy a halak az ivarérett kor elérése után évente szaporodjanak. Az ovulációra 

érett petesejtek, rendszerint hosszabb-rövidebb időre kényszernyugalmi állapotba kerülnek. Amikor a környezeti 

feltételek megfelelőek az íváshoz, a gonadotrop hormonok hatására megtörténik a follikuláris tok felszakadása, 

az ovuláció. Ha a körülmények túl hosszú ideig kedvezőtlenek, akkor a petesejtek felszívódás következik be 

(atrézia). A petesejtek számfelező osztódása, mely során a testi sejtekre jellemző kétszeres 

kromoszómaállomány megfeleződik, nagyon hosszú folyamat. A kényszernyugalmi állapotban megáll ez a sok 

lépésből álló redukciós osztódás és csak az ívás során, a hal testén kívül fejeződik be. 

Az ivarszervek differenciálódása pontyban a 10. héten kezdődik el. Ekkor a tejesek ivarszervében ősivarsejtek 

(spermiogónium) találhatók. Ezekből csökkenő sejt- és sejtmagméret mellett alakulnak ki az elsőrendű 

spermiociták. Ebben a stádiumban kezdődik meg a meiózis folyamata, mely során létrejönnek az n 

kromoszómaszámú másodrendű spermiociták. A haploid hímivarsejteket spermidáknak vagy spermatidáknak 

nevezik. Közvetlenül ezekből alakul ki az érett, termékenyítőképes spermium. A herében a termékenyítésre 

alkalmas spermiumok inaktív állapotban vannak, csak a víz hatására aktiválódnak és termékenyítő-képességüket 

- fajtól függően - mindössze néhány másodpercig, ill. percig képesek megőrizni. 

Az eredményes ivarsejtképzéshez stabil, kiegyensúlyozott, hosszan tartó környezeti feltételek szükségesek, 

melyek lehetővé teszik a lassú bioszintézist. Elengedhetetlen az egész szervezet egészséges működése, valamint 

optimális külső tényezők megléte. 

2.2. Tenyésztett halfajaink külső ivari jellemzői, gonádjaik, ikrájuk 
és spermájuk sajátosságai 

A halak esetében az ivari kétalakúság (dimorfizmus) gyakran nem kifejezett. A trópusi halak között némileg 

gyakrabban fordul elő jól látható különbség a tejesek és ikrások között. ( Link 4.9. ) Hazai halaink esetében a 

nemek közötti különbség többnyire a nászidőszakban figyelhető meg ( 12. ábra ). Ekkor például a szivárványos 

ökle tejesek szivárványszínű nászruhát öltenek. ( Link 4.10. ) Számos pontyféle hímjének fején, testoldalán 

pontszerű hámvastagodások figyelhetők meg. Ezt nászkiütésnek (dorozsma) nevezzük. ( Link 4.11. ) A 

gazdaságilag fontosabb halaink esetében kellő gyakorlati tapasztalat szükséges az ivarok külső jegyek alapján 

való elkülönítéséhez. Általánosan igaz, hogy az azonos korú, ivarérett ikrás halak hasa teltebb, testoldala 

szélesebb, mint a tejeseké. Néhány fajnál az úszók hossza, alakja és érdessége, illetve az ivarnyílás alakja 

segítheti a nemek meghatározását. 
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A halak ivarszerve a fajok többségénél páros szerv. Vékony hártyával határolt zsákszerű képletek a hasüregben. 

A petefészek és a here esetében egyaránt a külső kötőszöveti burokból lamellák, sövények nyúlnak a belső 

térbe. Ezeken fejlődnek az ivarsejtek. Halaink többségénél a here lebenyes szerkezetű. Az ivarszervek, fajtól 

függően, szabadon a hasüregbe nyílnak vagy vezetékkel kapcsolódnak az ivarnyíláshoz. 

Hazai tenyésztett halaink közül a legnagyobb méretű ikrája a pisztrángoknak van. A narancssárgás gömbök 

átmérője akár 6 mm is lehet. Halaink többsége (ponty, csuka, süllő, harcsa) ikrájának ragadósságát, mesterséges 

ikraérlelésnél kémiai úton szüntetik meg. Az Ázsiából származó növényevő halak ikrája szabadon lebeg, 

felszínükön nincs ragadós réteg. Az ikrák térfogata az ívástól számítva 50-100-szorosára duzzad a vízben. A 

külső ikrahéj ezeknek a fajoknak az esetében rendkívül sérülékeny, mechanikai hatásokra érzékeny. 

A hímek ivarterméke, a haltej, általában fehér, tejszín állagú. Ez alól kivétel például a harcsa. A harcsatej 

rendkívül híg, szinte átlátszó folyadék, mely gyakran vizelettel szennyezett. Mesterséges szaporítás során 

problémát okozhat a tej fejése egyes fajoknál (pl. csuka, harcsa). Ilyen esetekben, egy-egy hím feláldozásával, a 

here kivágásával, és szitaszöveten való átpréselésével a termékenyítés sikere növelhető. 

2.3. Az ivarérés hormonális szabályozása 

A szaporodási viselkedés neurohormonális szabályozás alatt áll, külső és belső tényezők irányítják (13. ábra). A 

hal érzékszerveivel észleli az íváshoz kedvező külső körülmények, az ellenkező nemű fajtárs és az ívási aljazat 

meglétét. Ezek együttese az agyban ingerületeket hoz létre, melyek serkentik a gonadotrop releasing hormonok 

(GnRH) termelését a köztiagy hipotalamusznak nevezett részében. Innen a GnRH hormonok a vér útján eljutnak 

a hipofízisbe, ahol szabályozzák az ivarszervre közvetlenül ható gonadotrop hormonok (LH, FSH). 

mobilizálódását. ( Link 4.12. ) Ezeket a hormonokat a hipofízis elülső lebenye termeli, a vér útján jutnak el az 

ivarszervekig (gonádok). A gonadotrop hormonok az ivarsejtek fejlettségi szintjétől függően szabályozzák azok 

érését. A hipotalamusz-hipofízis-gonád működési tengelyen, az egyes szintek között, az információáramlás nem 

egyirányú, visszacsatolásos (feed-back) mechanizmusok is fontos szerepet játszanak. 

Az ivarszervek szintén termelnek ivari hormonokat. Az ivarsejtek fejlettségéről és állapotáról az agy ezeknek a 

hormonoknak a mennyisége és minősége alapján kap információt. A kibocsátott gonadotrop hormonok 

mennyiségét ezen feldolgozott információk alapján szabályozza. Ez a visszajelzés szinkronizálja az ívást kiváltó 

hipofízishormonok vérbe jutását. A gonadotrop hormonok befolyásolják a nemi hormonok (pl.tesztoszteron ( 

Link 4.13. ), ösztradiol) termelését is, melyek a nemi jellegek kialakulásáért és az ivartermékek termeléséért, 

éréséért felelősek. A nászjáték során, mely az egyes ivarok felismerését és az ivarsejtek végső érésének 

szinkronizálását is szolgálja, kerülnek az ivarsejtek a vízbe. A hímekben bizonyos, a petefészekből és bőrből 

származó vegyületek (feromonok) kémiai észlelése (illata) is serkenti a herékben a már korábban is érett, 

termékenyítésre kész, de inaktív állapotban levő sperma felhígulását és vízbe ürülését. 
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5. fejezet - A mesterséges 
halszaporítás módszerei (Bercsényi 
Miklós) 

1. Az anyahalak kiválogatása 

A halászati szaknyelvben az anyahal szót az ivarérett ikrásokra és tejesekre egyaránt használják. A mindkét 

ivarra használható „szaporító hal” kifejezés a szakmában nem terjedt el. A tógazdaságok anyatartó tavaiban a 

különböző évjáratú, fajú és ivarú anyahalakat gyakran együtt tartják. Annak érdekében, hogy az anyatartó 

tavakban spontán ívás ne következzen be, az egy-egy fajra jellemző ívási idő előtt 2-4 héttel a kérdéses faj 

anyahalait ivar szerint szét kell válogatni. Ez a válogatás egyben a szaporításra legalkalmasabbnak tűnő egyedek 

elkülönítését is jelenti. Az ivar szerinti szétválogatás a külső nemi bélyegek alapján történik. Általános szabály, 

hogy az ikrások (nőstények) teltebbek, „hasasabbak” a tejeseknél (hímek). Sok esetben az ivarnyílás, vagy ivari 

szemölcs alakja is segít a nemek elkülönítésében. Például a tejes pontyok ivarnyílása bevájt, kissé háromszög 

alakú, míg az ikrásoké kör alakú, és – különösen az ívási idő közelében - kissé kidudorodó, pirosas. A tejes 

harcsák ivari szemölcse vékonyabb, csúcsosabb, az ikrásoké teltebb, gömbösebb. Több fajnál – ponty, kárász, 

dévér, busa fajok – a tejesek az ívást megelőzően dorozsmássá válnak. Busák ivari elkülönítésénél sokszor segít 

a mellúszók simaságának (ikrások), vagy reszelősségének (tejesek) összehasonlítása. Compó esetében a 

hasúszók elhelyezkedése, alakja, mérete jó segítséget nyújt. Ha egy egyed ivarának megállapításakor 

bizonytalanok vagyunk, akkor azt az egyedet a tejesek közé kell tennünk. Ennek oka az, hogy egy-két tejes 

hatására igen sok ikrás elszórhatja az ikráját (leívhat) és ezek kiesnek az abban az évben szaporítható halak 

közül. A véletlenül a tejesek közé keveredett ikrástól azonban még spermiációra képesek maradnak a hímek. A 

szaporítást 2-6 héttel megelőző előválogatáskor a halak ívásra való felkészültségét még nem vizsgálják. A 

keltetőházba szállításkor viszont már fontos az érettség pontosabb megállapítása is. A gyakorlatban ez 

legtöbbször az anyás tóban a „tanyára kihúzott” halak hasának puhasága-keménysége vizsgálatával történik. ( 

Link 5.1. ). 

Az érettebb ikrások hasa teltebb, puhább. Pontosabb képet kaphatunk az ikrások felkészültségéről, ha katéterrel 

mintát veszünk a petefészekből. A mintavétel általában az ivarnyíláson keresztül történik, de pl. tokféléknél 

leginkább a testoldalon keresztül vezetik a katétert. A szaporításra kész ikrásokban a peték magja a pete 

közepéről már elindult a mikropylé irányába. Ez mikroszkópos vizsgálatkor úgy látható, hogy a mag nem a 

centrumban van, hanem az ikrahéjhoz közel. Az anyahalak válogatásához anyaszákot kell használni. Fontos, 

hogy a halak válogatáskor elkerüljék a mechanikai sérüléseket. A petefészek esetleges belső vérzései miatt 

”petedugók” alakulhatnak ki, amelyek megakadályozzák a peték hormonkezelés utáni leadását, és ez az anyák 

pusztulásához is vezethet. 

2. Az ívás környezeti, vagy hormonális indukálása 

A természetben az ívás a halak környezetében bekövetkező változások érzékszervi észlelése során, az ebből 

következő idegi és hormonális állapot által vezérelve jön létre. A mesterséges halszaporításban úgy alkalmazzák 

a környezet és a hormonális állapot a befolyásolását, hogy azok az ovulációt (ikra leadás) és a spermiációt 

(spermaürítés) a kívánt időben és helyen idézzék elő. Az, hogy az ívatáshoz inkább környezeti, vagy inkább 

hormonális stimulusokat (késztetést) használ fel a tenyésztő az a szaporítani kívánt fajtól és a rendelkezésre álló 

lehetőségektől függ. A pisztráng, vagy a csuka üzemi szaporításában leginkább a vízhőmérséklettel és a napi 

megvilágítás hosszával szokás operálni, bár újabban a csuka esetében a hormonkezelés is terjedőben van. Ponty- 

és harcsafélék esetében inkább a hormonkezelést tekinthetjük döntő faktornak. 

2.1. A hőmérséklet, a megvilágítás és az ívási aljzat szerepe 

A haltenyésztési gyakorlatban rendkívül fontos, hogy a teljes anyaállománytól egyszerre és előre tervezhető 

módon nyerjünk ivarterméket. Ez az adott fajra jellemző ívási környezet másolásával elősegíthető. Ezt az elvet 

követte Dubics Tamás magyar származású haltenyésztő, aki a ponty ívatását kisméretű, füves aljzatú 

mesterséges tavakban oldotta meg a XIX. században. ( Link 5.2. ) Az előző fejezetben szó esett az ivarsejtek 

végső érését és az ovulációt kiváltó környezeti tényezőkről. Ezek a mesterséges halszaporítás során is kiemelt 

fontosságúak. A hőmérséklet hatása már az ivarsejtek érése során is alapvető jelentőségű. Az ívási hőmérséklet 
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fajra jellemző és általában szűk tartományt ölel át. Mesterséges körülmények között biztosítani kell ezt az ívási 

hőmérsékletet. Egyes fajoknál az ívás közvetlen kiváltását eredményezheti hirtelen vízhőfok változás. Ilyenek 

például a díszhalként tartott, dél-amerikai páncélosharcsa fajok. A pisztráng fajnál a szaporodásra érett halak 

hirtelen bekövetkező pár fokos hőmérséklet csökkenésre ívással reagálnak. A hal bioritmusának beállításában és 

ezáltal a szaporodás neurohormonális szabályozásában fontos szerep jut a fényritmusnak is. A nappalok 

hosszának változását egyes halfajok mesterséges szaporítása során figyelembe kell venni, illetve mesterséges 

megvilágítással azt szabályozni lehet. A sügér szaporítási sikerét elsődlegesen befolyásolhatja a fotoperiódus 

megfelelő szabályozása, az anyahalak felkészítése és szaporítása során. A hőmérséklethez hasonlóan a 

fényklíma elsősorban az ivarsejtek érését befolyásolja, de szerepe lehet az ívás közvetlen kiváltásában is. A 

legtöbb halnál az ívás a hajnali órák növekvő fényességében következik be. Egyes halfajoknál az ívást kiváltó 

tényezők közül az ívási aljzat nélkülözhetetlen. Ez különösen a fészekre ívó fajokra, pl. süllő, harcsa, jellemző. 

Napjainkban az ívás szinkroni-zálására a legegyszerűbb és legmegbízhatóbb módszer hormonkészítmények 

alkalmazása a halak testüregébe történő injektálással. A hormonindukciós módszer gyakorlatában is gyakran 

imitálják a természetes ívási aljzatot. A ponty, a harcsa vagy a süllő keltetőházi szaporításakor pl. az oltott halak 

mellé ívási aljzatként fenyőágat, hinarat, vagy műfüvet helyeznek a haltartó kádakba. 

2.2. Az ovulációt és spermiációt kiváltó hormonkezelési eljárások 

2.2.1. Hipofizálás 

A halszaporításban használt módszerek közül ez a technika GtH (gonadotrop hormon) bejuttatásával az 

ivarszerv szintjén avatkozik be a szaporodás hipothalamusz-hipofízis-ivarszerv szabályozási útvonalába. A 

módszert Rodolfo von Ihering dolgozta ki az 1930-s években. Az eljárást üzemi körülmények között Gerbilszkij 

vezette be Tokfélék szaporításához az 1930-as évek végén. Hazánkban az ötvenes évek közepén Jaczó, majd 

Woynárovich alkalmazta pontynál és kecsegénél. Az egyszerű és hatékony eljárást a gyakorlatban a mai napig 

alkalmazzák. A kezeléshez használt agyalapi mirigyet (hipofízis) halfeldolgozó üzemekben pontyokból veszik 

ki, acetonban zsírtalanítják és víztelenítik, majd szárítják. Erre a célra a tejesek és az ikrások hipofízise egyaránt 

megfelelő. Egy 1,5 kg-os ponty szárított hipofízise kb. 2,5-3,0 mg. A légszáraz hipofíziseket dörzscsészében 

porítják, és halfiziológiás sóoldatba (0,65 %-s NaCl-oldat) keverve juttatják be a kezelendő anyahalba. A 

hipofízis dózisa (fajtól függően) ikrásoknál 3-6 mg/ testtömeg kilogramm, tejeseknél 2-3 mg/TTK. Az oltás 

történhet hátizomba, vagy hasüregbe. Utóbbi esetben a hasúszó tövénél injektálják be az oldatot. ( Link 5.3. ) 

Az ovulációhoz szükséges mennyiség bevitele történhet egyszeri, vagy kétszeri oltással. A két részletben történő 

oltásnál elő és döntő adagról beszélhetünk. Az előadag az ivarsejtérést serkenti, a döntő adag az ovulációt váltja 

ki. 

2.2.2. Humán chorion gonadotropin (hCG) kezelés 

A hCG egy, az emberi méhlepény által termelt, a hal GtH-hoz hasonló hormon. Laboratóriumi előállítása 

könnyen megoldható, és hatékonysága, dózisa nemzetközi szabványok szerint meghatározott. Emiatt a hCG 

használata a halszaporításban elterjedt, és napjainkban sok tenyésztett halfaj esetében alkalmazzák. A hipofízis 

kezeléssel ellentétben a hCG-t gyakran egy adagban adják, 100-4000 NE / testtömeg kg dózisban. Előnye, hogy 

a szer hatóanyag mennyiségének ismeretével pontosabb adagolgató, mint a hal-hipofízis hormonjai. Kínában a 

növényevő halak szaporításához évtizedek óta elsősorban ezt a kezelést használják. 

2.2.3. GnRH kezelés 

A GnRH dekapeptidek (azaz 10 aminosavból álló peptidek) a hipofízis GtH szekrécióját váltják ki. Ezeket a 

hipothalamusz eredetű hormonhatású vegyületeket, illetve hasonló, vagy még nagyobb hatású analógjaikat ma 

már mesterségesen is elő tudják állítani. Az agyban termelődő neurotranszmitter hatású anyag, a dopamin, 

viszont gátlóan szabályozza a GtH termelését. Ezért a GnRHa-val egyidőben egy dopamin receptor antagonistát 

is célszerű bejuttatni a halakba azért, hogy megfelelő GtH szekréció következzen be. A leggyakrabban használt 

dopamin receptor antagonisták a pimozid és a domperidon. A gyakorlatban bevált dózis halakon 10-50 μg/kg 

GnRHa + 1-5 mg/kg domperidon. 

2.2.4. Elnyújtott hatású GnRHa- vagy GtH-kibocsátó rendszerek 

Az eljárás lényege, hogy a hormonkészítményeket olyan vivőanyagba oldva viszik be a halakba, amelyből a 

hormonok kis dózisban, de hosszú idő (akár hónapok) alatt oldódnak ki. Előnyük, hogy az anyahalakat csak 

egyszer kell oltani, így csökken a stressz miatti elhullás. A hormon fokozatos kioldódása és a véráramba jutása a 

természetes élettani körülmények között előforduló hormon szinteket okoz, és ez sokszor jobb minőségű 
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ivartermékekhez vezet. Ilyen rendszer pl. a Chol = koleszterol/cellulóz, melynél a cellulóz mátrixban lévő 

koleszterol arányát változtatva gyors és lassú kibocsátású implantátumokat hoztak létre. 

3. Az oltás, fejés, termékenyítés, ikrakezelés, keltetés 
gyakorlata fajok szerint 

3.1. Pontyfélék 

A keltetőházba szállításkor az anyahalakat ivar szerint szétválogatják, és súlyukat megmérik. Ponty (Cyprinus 

carpio) szaporítására az ideális hőmérséklet 21-22 oC, az amúr (Ctenopharyngodon idella) és fehér busa 

(Hypophthalmichthys molitrix) számára 23-24, a pettyes busa (Aristichthys nobilis) számára pedig 24-25oC az 

ideális szaporítási hőmérséklet. Az anyahalak kádjában a víz oldott oxigén tartalmát 5mg/l fölött kell tartani. A 

tejeseket mindjárt a szaporításkor, a számukra beadandó teljes hormonmennyiséggel (2-3 mg 

hipofízis/testtömeg kg), az ikrásokat a teljes adag (3-5mg/kg) 10%-ával (0,3-0,5mg/kg) oltják. Az ikrásokat az 

előadag beadását követően 10-12 órával elaltatják. Altatóként korábban quinaldine szulfátot, MS222-t (tricaine 

methanesulfonate) vagy fenoxi-etanolt használtak. Ma leginkább a természetes eredetű szegfűszeg olajat keverik 

altatóként az anyahalak vízébe 1 csepp tömény olaj/ 1 litervíz arányban. Az elaltatott anyák ekkor megkapják a 

maradék 90% hipofízis adagjukat is. Ugyanekkor történik az ikrás pontyok ivarnyílásának elzárása is. Ez 

történhet bevarrással, vagy záródugó elhelyezésével. ( Link 5.4. ) ( Link 5.5. ) Célja az, hogy megakadályozza 

az ovulált ikra szétszóródását a kádban. Az amúrt és busákat nem szokás bevarrni, ezeknél a dugós lezárást is 

csak ritkán alkalmazzák. Vannak olyan halgazdaságok, ahol hormonkezelést követően összerakják a tejeseket és 

ikrásokat, majd hagyják, azokat leívni a medencébe. Kínában elsősorban ilyen módon szaporítják a növényevő 

fajokat. Bajorországban a pontyot sok gazdaságban műfű ívóaljzatra ívatják, és onnan is keltetik ki a lárvákat. A 

nálunk elterjedt nagyüzemi technológia szerint a hormonhatásra ovuláló ikrát műanyag edénybe fejik, és az 

előzetesen lefejt halspermával termékenyítik („száraz termékenyítés”) (14. ábra). Az ikra lefejésére a döntő 

hormonadag beadását követő 10-13 órával kerül sor. A pontos időzítésben segít, ha ún. jelző tejest teszünk az 

ikrások közé. Ez fogja viselkedésével, mozgásával mutatni, hogy a nőstények készek az ikra leadására. 

Pontyoknál ez a nőstény követésében és annak a kád falához, vagy az ívóaljzathoz szorításában, valamint 

remegő ívási mozgásban valósul meg. Azt, hogy az amúrok és busák ívásra (fejésre) készek, onnan láthatjuk, 

hogy „leülnek” a kád aljára, és ott rövid finom remegéseket mutatnak. Mivel ezek ikrája nem ragadós, ezért az 

ikraszemek könnyen kisodródnak az elfolyó vízzel, így a kifolyóra szerelt planktonhálóban megjelenve jól jelzik 

a fejésre alkalmas időt. 

1 kg frissen lefejt ponty ikrában 7-800 000 ikraszem van. Az amúrnak és a pettyesbusának ennél több, 8-900 

000, a fehérbusának közel 1 millió szem ikrája van 1 kg friss ikrában. A tejesek spermáját (haltej) úgy kell 

lefejni, közvetlenül az ikrára, vagy egy száraz üvegpohárba, hogy ahhoz víz ne jusson. A spremiumok mozgását 

ugyanis a vízzel való érintkezés indítja be. Csupán 1-2 percig mozognak, ezt követően a termékenyítő 

képességük megszűnik. Az ikra és a haltej összekeverését követően víz hozzáadásával indítjuk a termékenyítést. 

Ekkor az ikrahéjon található, mikropülének nevezett nyíláson keresztül 1-1 spermium jut be az ikrákba, és 

elindítja azokban az embriófejlődést. 
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A busák és az amúr ikráját ezt követően keltető-lárvatartó edénybe helyezik, ahol az ikraszemek a vízáramlástól 

mozgatva eredeti térfogatuk több mint ötvenszeresére duzzadnak, (pelágikus ikrák), majd a lárvák 30-36 óra 

múlva ezekben az edényekben kelnek ki. ( Link 5.6. ). 

A ponty ikrája, hasonlóan a legtöbb más hazai pontyféléhez, ragadós (fitofil ikratípus). Ennek a természetben az 

a szerepe, hogy az ikraszemek íváskor a vízinövényekhez rögzüljenek, és ne hulljanak az iszapba. Mesterséges 

szaporításkor azonban ezt a ragadósságot meg kell szüntetni, annak érdekében, hogy az egy keltetőedénybe 

helyezett ikraszemek ne ragadjanak össze egy gombóccá, mert az a gombóc belsejében lévő peték pusztulásához 

vezetne. A pontyikra ragadósságának megszüntetése többféle módszerrel lehetséges. Ezek közül a 

legelterjedtebb a Woynarovich-féle sós-karbamidos kezelés. Ennek során a termékenyített ikrát 40-50 percen 

keresztül 0,4% NaCl és 0,3% karbamid oldatában kevergetik, míg az ikra megduzzad és gyöngyszerűen 

„gurulóssá” nem válik. Végül 0,05%-os csersav oldatban öblítik. A ragadósság elvételére éppígy megfelel a 

tejben, vagy talkumos, agyagos oldatban történő keveréses duzzasztás is. 

A pontyfélék ragadás-mentessé tett ikráját a hazai halkeltetők legtöbbjében a Zuger-üvegnek nevezett edényben 

inkubálják. Ezek az üvegek alulról felfelé szélesedő üveg, vagy plasztikedények, melyekbe a keltetővizet alulról 

vezetik be. Egy másik, sokfelé használt, és egyszerűbben telepíthető, mozgatható eszköz a McDonald edény. ( 

Link 5.7. ) Ebbe a vizet felülről vezetik be. A keltető üvegek térfogata 5-8 liter. Egy-egy ilyen keltetőedényben 

általában 2-300 000 db ikrát inkubálnak. Az edényekben a vízátfolyást úgy kell beállítani, hogy minden 

ikraszem lassan, egyenletesen mozogjon. Ponty esetén a termékenyítéstől a kelésig hőmérséklettől függően 2-5 

napra van szükség. 21oC-on ez az idő 72 óra. A keltetőedényből a vizet célszerű közvetlenül a lárvatartó 

edényekbe vezetni, mert így a kikelő lárvák a vízfolyással maguk átúsznak a tartásukra kialakított edényekbe. 

Ha a keltető kihasználása megkívánja, úgy a lárvák kelését szokták szinkronizálni és meggyorsítani. Ezt a kelő 

ikratömeg néhány fokkal melegebb, és oxigénhiányosabb vízbe helyezése segíti elő. 

3.2. Pisztrángfélék 

Magyarországon elsősorban a szivárványos pisztrángot (Oncorhynchus mykiss) tenyésztik. E mellett azonban a 

Lillafüredi pisztrángosban az őshonos sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario) és a pataki szajbling (Salvelinus 

fontinalis) szaporítását is végzik. A pisztráng szaporodását alapvetően a hőmérséklet és a fényviszonyok 

szabályozzák. Ívása október és március között történik, 4-10 oC-os vízben. A pisztrángosokban az ívási idő 

közeledtével a halas gazdák a tejeseket az ikrásoktól különválasztják és heti egy-két alkalommal átnézik az 

anyaállományt, és a fejésre kész halakat a keltetőbe viszik. A pisztráng szaporításához általában nem használnak 

hormonindukciót. Az ikrás szivárványos pisztrángok közül akár a 600-800 grammosak is ivarérettek lehetnek. 

Ikrájuk nagy, 4-6 mm. Egy ikrástól testtömeg kilogrammonként 1700-2000 ikraszem várható. A keltető házban 

az ikrát altatást követően fejik le. ( Link 5.8. ) Leggyakrabban a kézzel történő fejést alkalmazzák. A fejő a 

kezével a hasat könnyedén az ivarnyílás felé masszírozza a fejőtál fölött, mire az érett ikra a gyűjtőedénybe 
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pereg. Termékenyítéshez egy adag ikrához legalább 2-3 tejestől származó tejet használnak, fokozva ezzel a 

termékenyítés biztonságát. 

A lefejt és termékenyített ikrát át kell mosni, hogy az a tejtől és az esetleges szennyeződésektől mentes legyen. 

A hibás, terméketlen ikrákat pedig el kell távolítani, hogy a keltetés során ne váljanak a vízi gombák táptalajává. 

A pisztráng ikráját termékenyítés után még tálakban duzzasztják, majd 1-2 óra elteltével keltető edényekbe 

helyezik. Ezek az edények többnyire olyan tálcák, amelyeknek az alja átlyuggatott, és a friss víz ezen keresztül 

jut a tálca alján 2 rétegben ülő ikrákhoz, majd felült távozik. ( Link 5.9. ) Vannak olyan, hordószerű keltető 

edények is, amelyekben egymás fölött akár 100 ikraréteg is tartható. A pisztráng ikrája a termékenyítés után 

egy-két napig mozgatható, szállítható. Ezt követően azonban a szempontos (18-21 nap) állapot eléréséig az ikra 

annyira érzékeny, hogy azt gyakorlatilag mozdulatlanul kell tartani. A szempont megjelenése után lehet 

mozgatni, válogatni, szállítani. Hazai halaink közül a leghosszabb kelésű a sebes pisztráng. Ez 42, a 

szivárványos pedig 34 nap múlva kel ki a 10 oC-os vízben. 

3.3. Harcsafélék 

A lesőharcsa (Silurus glanis) szaporodása a természetben az akácvirágzással kezdődik, május közepén, és a 

különféleképp melegedő vizekben akár június végéig is eltart. A harcsa párban ívó hal. Tógazdaságokban 

félmesterséges szaporítását már majd egy évszázada végzik. Erre a célra a telelő tavakba helyezett 

ívatófészkeket használták, imitálva ezzel a tó/folyóparti fűzfák belógó gyökerét, ami a harcsa kedvenc 

természetes ívóhelye. A félmesterséges szaporítási mód ugyan olcsó, de az ebből származó ivadék mennyisége 

nehezen, bizonytalanul tervezhető. 

A mesterséges szaporításra szánt, és telelőn sűrűn tartott harcsaanyák között a vadívás kevésbé valószínű, mint 

pontyok esetében, de a biztonság kedvéért ezeknél is célszerű az ivar szerinti előválogatás. Jó, ha az 

előválogatás a 20 oC tavi vízhőmérséklet elérése előtt már megtörténik. A harcsa keltetőházi szaporításához 

ideális a 24 oC-os hőmérséklet. Az anyahalak a közös medencében, az erősorrend eldöntése során, harapásukkal 

nagyon komoly, sokszor halálos sérüléseket is okozhatnak egymásnak. Ennek elkerülésére a halak száját perlon-

cérnával lazán be szokták varrni. Ez még lehetővé teszi a légzést, de magakadályozza a harapást. A 

hormonkezelést célszerű közvetlenül a keltetőházba szállításkor megkezdeni. A harcsa a GnRH, vagy GtH 

tartalmú készítményekre egyaránt jól reagál. Ezek dózisaként 20-30 μg/testsúly-kg GnRH, ill 4-5 mg/testsúly-kg 

hipofízis ajánlott. A hormonoldatot (1-2 ml/anyahal) a hátizomba szokás adni. Megfelelő tapasztalattal ez altatás 

nélkül is, a hal teljes nyugalmával megoldható. A tejeseket csak egy adagban oltják, az ikrásokat a pontyhoz 

hasonlóan két adagban. Újabban azonban az utóbbiaknál is terjedőben van az egy-adagos oltás. A ponttyal 

ellentétben az ikrás harcsák ivarnyílásának bevarrására nincs szükség, mert az érett ikra nem spriccel ki könnyen 

azokból, sőt a fejéshez viszonylag erős kézre van szükség. Az ovulációra 24 oC-on a döntő hormonadag 

beoltását követő 10 ½ órában kerülhet sor. A pontyhoz, de főképp a busákhoz képest a harcsa nehezen érik túl. 

Az első ikraszemek megjelenését követő akár 2-3 óra multán is jól termékenyíthető ikrát lehet még kipréselni a 

nőstényekből. A könnyű termékenyíthetőség érdekében a harcsaikrát kisebb porciókban (150-250 g) szokás 

műanyag tálakba fejni. ( Link 5.10. ) A harcsa sperma – bár ezt is tejnek nevezik – valójában nem tejfehér 

színű, hanem opálos. Fejése meglehetősen nehéz, és csak igen kis mennyiség, néhány csepp, fejhető, egy akár 8-

10 kg-os tejestől is. Üzemi méretű szaporításkor kioperálják a herét, és kisebb darabokra vágják, hogy a 

simaizmok összehúzódásával a sperma kifolyjon a herecsövecskékből. A spermát egy Petri-csészében 

összegyűjtve, majd egy tüllhálón átszűrve lehet azt termékenyítésre használni. Így már komolyabb mennyiségű, 

akár 5 ml spermát is nyerhetünk. A valamilyen – pl. genetikai kísérletezés - szempontból fontos hímek hasfalát 

az operáció után összevarrják, és azok a következő évben újra alkalmasak lesznek sperma termelésére. 

A termékenyítés a lesőharcsánál is száraz módszerrel történik. Az ikra és a sperma összekeverése után szűrt 

tóvízzel, vagy 0,4 %-os NaCl oldattal indítják el a spermiumok mozgását. Mivel a harcsa ikra is ragadós, ezért a 

termékenyítést követő 2 percen belül a pontynál is használt sós-karbamidos oldatra váltanak, és ebben 

duzzasztják az ikrát 10 percig. Ezt követően 0,04 %-os csersav oldattal mossák át az ikrát (30 mp). Ez elveszi az 

ikrák ragadósságát, és azok keltetőüvegbe kerülhetnek. Régebben az összetapadt ikraszemek szétválasztását az 

ikrák felületének a termékenyítés után 10-12 órával folytatott proteáz enzimes emésztésével végezték. A 

harcsaikrák kelése 24 oC-on a termékenyítést követő 48-55 óra elteltével kezdődik meg. Ekkor a lárvák még 

mézsárgák, és kelés után a lárvanevelő edények alján csoportba verődnek. Az utóbbi években kedvező 

eredményeket lehet elérni mélyhűtött harcsaspermával is. 

Az afrikai harcsa (Clarias gariepinus) mesterséges szaporítása tenyésztett halaink közül talán a legkönnyebben 

végrehajtható. Ennél a fajnál egy igazán kritikus tényező van, a hőmérséklet. Leginkább akkor várható 

szaporítási siker, ha a víz hőmérsékletét 25-26 oC fölött sikerül tartani. Az anyáknak különösebb felkészítési 

folyamatra sincs szükségük, elég, ha a piaci (1kg-nál nagyobb tömegű) halak közül a szaporítást megelőző egy-
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két nappal kiválasztják a szaporítandó egyedeket. Az ivarok megkülönböztetése a has teltsége és az ivari 

szemölcsök alakja szerint viszonylag könnyű. Új csoportok kialakításakor itt is fontos az agresszióból eredő 

harapások kiküszöbölése. Ennek a halnak a száját nem szokás bevarrni, mert az nagyban akadályozná azt a 

sajátos légzést, amit ez a faj, a kopoltyúján túl, a légzőzacskója segítségével, a légkörből benyelt levegőből 

végez. Az afrikai harcsa jól reagál akár a hCG-vel, akár GnRH analógokkal, vagy ponty hipofízissel történő 

kezelésekre. Ikrája csak enyhén ragadós, a lesőharcsáénál kisebb méretű. 

3.4. Sügérfélék 

A sügérfélék közül tógazdaságainkban elsősorban a süllőt (Sander lucioperca) szaporítják. A félmesterséges 

szaporítást még ma is igen sok helyen alkalmazzák sikeresen. Ezt erre a célra előkészített telelőkben végzik. Az 

ívó süllő párok számára mesterséges ívató fészkeket helyeznek a tóba. A fészkeket korábban fűzgyökérből, 

boróka ágakból készítették, ma pedig alumínium keretre feszített műanyag fenyőág-utánzatból állítják össze. ( 

Link 5.11. ) Ahhoz, hogy a tenyészpárok számukra megfelelő fészket válasszanak, a tóba kihelyezett párok 

számánál 10-20 %-kal több fészket szoktak kirakni. Mivel egy tóban az első és utolsó ívás között akár 2 hét is 

eltelhet, fontos az ívási sorrend ismerete. Ebben segít a fészkekhez damillal rögzített jelzőúszó, aminek 

mozgásából lehet arra következtetni, hogy először a hím kiválasztja és tisztogatja a fészket, majd az ívás 

megtörténik. Az ikrával teli fészkeket a damillal, vagy kötéllel csónakba emelik, és olyan tóba viszik, amelyiket 

kerekesféreg tenyészetre készítettek elő. A süllőikrák érlelésére korábban permetkamrákat használtak. Ezekben 

a fészkeket a vízből kiemelve ködszerű permetben tartották, és a kelő ivadék a vízcseppekkel pottyant a fészek 

alatti, vízzel telt medencébe. A permetkamra elsősorban a nagyszámú fészekkel dolgozó gazdaságokban, pl. 

Balatoni Halászati Rt. vált be. Használata ma már visszaszorult. 

A süllő mesterséges szaporítására már a 80-as években volt példa, azonban a tógazdaságokban ez csak az utóbbi 

években (2006 után) kezd terjedni. Az anyahalakat a téli felkészülés után, akár néhány napos felmelegítést 

követően is lehet szaporítani. Az ideális szaporítási hőmérséklet 15-17oC, de ennél alacsonyabb hőmérsékleten 

is indukálható az ívás. A süllő szaporításához az általánosan használt hormonkészítmények, mint gonazon, 

ovopel, ovaplant, hCG, vagy hipofízis is eredményesen használhatók. Az anyahalakat egy alkalommal oltják. Ez 

a faj nagyon érzékeny a mechanikai sérülésekre, ezért az ikrások ivarnyílását nem varrják be. A túl gyakori 

kézbevétel is stresszeli az anyákat. Az ovuláció bekövetkeztének az ideje az azonos időben kezelt csoporton 

belül erősen szór. Előfordulhat, hogy egy süllőanya, amelyik egy kézbevételkor még nem mutatott semmi ikrát, 

fél óra múlva már teljesen üresre ovulál, és a medence aljára szórt ikra már nem termékenyül. Annak érdekében, 

hogy ezt elkerüljük célszerű az anyák ivarnyílását egy puha műanyag dugóval elzárni, ami fejéskor könnyen 

eltávolítható. ( Link 5.12. ) Üzemi körülmények között az ikrás testtömegének 10-15%-át kitevő ikramennyiség 

várható. Ez egy 3 kg-os ikrás süllő esetén 300-400 g ikrát jelent, amiből jó termékenyülés mellett 250-300 000 

db termékenyült ikraszemmel számolhatunk. A termékenyített süllő ikra ragadósságát tejben való duzzasztással, 

vagy 0,3%-os sóoldatban való kevergetéssel is el lehet venni. Utóbbi esetben egy 0,06%-os csersavoldatos 

öblítés is ajánlott. Ez után kerülhet az ikra a keltetőüvegbe. Az ikrából kelő süllő lárvát átúsztatják a lárvatartó 

edényekbe. 

A sügér (Perca fluviatilis) ivari kétalakúsága számottevő. Az ivarérett nőstények három- négyszer is nagyobb 

tömeget érhetnek el, mint az azonos korú hímek. E fajnak a szaporítása kissé eltér a többi fajétól. Ennek oka az, 

hogy a sügér ikraszemei nem elkülönülten, hanem szalagra-fűzve jutnak ki az ikrásból. A természetben az ívó 

pár ezt a szalagot nádszálhoz, vagy akár egy élettelen tárgyhoz rögzíti. A szalag lebeg a vízben, biztosítva ezzel 

az ikra megfelelő oxigén ellátását. ( Link 5.13. ) A szalag anyagának valószínűleg antimikrobiális hatása is van, 

mert a süllőfészkekkel ellentétben, a sügér ikrán a legritkább esetben jelenik meg gomba-, vagy 

baktériumfertőzés. A sügér petéinek beéréséhez szükség van a telelésre, és az azt követő legalább 2-3 hétig tartó 

felmelegedésre, 10-13 oC-ig. Éppen ilyen fontos szerepe van a fényprogramnak is, ami a március végi sötét 

világos napszakokat másolja. A gyakorlat számára a szaporításhoz megfelel az, hogy a 60-80 cm vízmélységű 

kádakba 2 pár/m2 sűrűségben kihelyezzük a párokat, és néhány szál műanyag növényutánzatot rakunk melléjük, 

amire a párok az ikraszalagokat ragasztják. A megfelelő ívási környezet biztosítása a sügér esetében a 

hormonkezelésnél is fontosabbnak tűnik. Bár sok kísérletet végeztek az ikraszalag lefejését (kihúzását) követő 

mesterséges termékenyítésre, ennek hatékonysága ma még igen alacsony, ezért legfeljebb genetikai kísérletek 

végzésekor alkalmazzák. 

3.5. Tokfélék 

A tokfélék közül hazánkban az őshonos kecsegét (Acipenser ruthenus), a vágótokot (Acipenser güldenstaedti), 

valamint a csak zárt tógazdasági körülmények között nevelhető, betelepített lénai (vagy szibériai) tokot 

(Acipenser baeri) és a lapátorrú tokot (Polyodon spathula) szaporítják. Ezek a fajok a természetben nálunk 
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március végétől április végéig ívnak. Nagyon ritkán még májusra is áthúzódhat az ívásuk. Az petefejlődésük 

azonban olyan, hogy az ikrások december közepe után egy 10-14 napos felmelegítést követően készek az ívásra. 

A felmelegítés ideje alatt az anyahalak nem táplálkoznak. Az ideális ívatási hőmérséklet tartomány 15-18oC. Az 

ikrások és a tejesek megkülönböztetése nehéz, azt csak az ívást megelőző néhány héten belül lehet könnyen 

megtenni. A folyókból szaporításra befogott anyahalak vizsgálatakor a hasfal nyomogatásával óvatosan kell 

bánni, mert a sperma ekkor könnyen kiürül a tejesekből, és a szaporításkor nem lesz megfelelő mennyiség a 

termékenyítéshez. Az ikrások a tokfélék esetében is teltebbek, vastagabbak, a kecsegénél a fekete ikratömeg a 

hason végighúzódó átlátszóbb hasfalon keresztül sötétebb színt mutat. 

A korábbi tévhittel szemben – miszerint a tokfélék csak tok hipofízisre ovulálnak – ezek a fajok mind jól 

szaporíthatók az összes, korábban felsorolt hormonkészítménnyel. A tokfélékbe 1 adagban juttatják be a 

hormont. Az ovuláció 16 oC-on az oltást követő 28-32 órán belül indul meg. A petevezető sajátos alakulása 

miatt az ovulált ikra csak részletekben, hosszú idő (5-6 óra) alatt fejhető ki az ikrásokból. Annak érdekében, 

hogy a keltetői munka gyorsan, hatékonyan menjen, korábban az ovuláló ikrásokat leölték, vagy a hasfal 

felvágásával jutottak a termékenyítendő ikrához ( Link 5.14. ). Újabban a petevezető finom bevágásával, a 

császármetszéshez hasonlóan, érik el, hogy a folyós ikra könnyen, egy adagban kifejhető legyen a halból. Az így 

lefejt halak a következő szezonban újra ikrát termelnek. A tokféléknél könnyen előfordul a polyspermia. Ez azt 

jelenti, hogy olyan esetekben, ha nagyon magas az egy ikraszemre jutó spermiumok száma, akkor egy-egy 

ikraszembe 2-3 spermium is bejut, mivel a Tokfélék petesejtjein több mikropyle is található. Ez a 

termékenyülést megzavarja, és triploid, vagy életképtelen embriók jönnek létre. Azért, hogy ennek a 

valószínűségét csökkentsék, szokásos a spermát először vízben hígítani (pl. 20-30-szoros mennyiségű vízzel), 

majd ezt a híg spermaoldatot adni a termékenyítendő ikrához. A spermát a hígítás után azonnal fel kell 

használni, mert a spermiumok mozgása a vízhez jutást követő egy-két percen belül megáll. A tokfélék ikrája is 

ragadós. Mesterséges szaporításkor, a termékenyítés után 1 perccel el kell kezdeni a ragadósság-mentesítést. Ez 

az ikrának különféle oldatokban való kevergetésével történhet. Ezek az oldatok lehetnek pl.: talkumnak 3%-os, 

keményítőnek 5%-os oldata, vagy akár tej is. A keverés automatizálható rázógép használatával, vagy 

légbuborékos keveréssel. A 30-40 perces kezelés után az ikra inkubálásra keltetőüvegbe kerül. A kelés 18 oC-on 

a termékenyítés után 5 nappal kezdődik meg, és akár két napig is elhúzódhat. 

3.6. A spermaminőség, a termékenyülés és az ikraszám 
meghatározása 

A spermaminőséget a gyakorlatban a spermiumok mozgásképességének mikroszkópos becslésével vizsgáljuk. 

Fontos ismerni azt, hogy a hímivarsejtek az aktiválásuk után milyen százalékban, milyen sebességgel és milyen 

hosszan mozognak. Ennek vizsgálata némi tapasztalatot igényel. A keltetőházi spermavizsgálathoz egy olyan 

mikroszkópra van szükség, amelyiken legalább 25-szörös nagyítású objektív és 10-szeres nagyítású okulár van. 

A minősítés úgy végzendő, hogy a spermából egy kis cseppnyit tárgylemezre cseppentünk, majd ezt a cseppet a 

mikroszkóp alatt élesre állítjuk úgy, hogy tűhegynyi pontokként láthatók legyenek a spermiumok. Ezt követően 

a spermacsepp mellé annál 2-3-szor több vizet viszünk fel. Ez után egy fedőlemezt előkészítve összekeverjük a 

vizet és a spermát, majd azt a fedőlemezzel azonnal lefedjük, és megkezdjük a mikroszkópi megfigyelést ( 15. 

ábra ). A jó minőségű friss sperma hímivarsejtjeinek közel 100 %-a mozog. Ez a mozgás haladó, nem pedig 

csak rezgő. A mozgás sebessége pedig olyan, hogy a spermiumok 1 mp-en belül el tudják hagyni a látómezőt. A 

haladó mozgás időtartama 1 perc körüli. A pisztrángsperma hosszabban, akár több percig is mozgóképes 

maradhat. A halsperma általában tejfehér, egyes fajoknál, (pl. harcsa) opálos is lehet. A halsperma minőségét 

rontja az abba bekerülő vér, vagy ürülék, amiket lehetőség szerint el kell távolítani. 

A termékenyülés legkorábban a pete osztódásának megfigyelésével, 2-4 sejtes állapotban lehetséges. Az ikra 

néha termékenyítés nélkül is spontán osztódásnak indul. Ekkor a petedombocskák (az osztódó sejtek) 

aszimmetrikusak. A valódi, termékenyülés után létrejövő sejtek egyöntetűek ( Link 5.15. ) Az életképes 

embriók arányáról a legjobb becslést az ún. szempontos állapot vizsgálatával kaphatunk. Ekkor 2-3 mintát 

veszünk az ikrákból, úgy hogy egy-egy mintában közel száz db ikraszem legyen. A mintákat a keltetőedény 

különböző helyeiről kell venni, mert a termékeny és terméketlen ikraszemek fajsúlykülönbség alapján 

elkülönülhetnek az edény különböző részeibe. A számlálást Petri-csészében, sztereomikroszkóp alatt célszerű 

végezni. Egy biztosabb és korszerűbb számlálási mód, ha az ikrákról digitális felvételt készítünk, és azt egy 

monitoron értékeljük, a megvizsgált ikraszemek áthúzásával. 
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A mesterséges szaporítás egyik nagy előnye a természetes szaporításhoz képest az, hogy itt a tenyésztő pontosan 

tudja becsülni, hogy mennyi ivadékot sikerült előállítania. A becslés a lefejt ikra tömegének és a 

termékenyülési, vagy a kelési %-nak az ismeretén alapul. A tenyésztők a szaporítás során feljegyzik, hogy egy-

egy anyahaltól milyen tömegű ikrát fejtek le. Az egy kg tömegű ikrában lévő ikraszemek mennyisége fajra 

jellemző. ( Link 5.16. ) Az ikraméret ugyan elsősorban fajra jellemző, azonban befolyásolja azt a hal kora is. A 

fiatalabb halak ikrája általában kisebb, mint az idősebbeké. A lefejt ikra vízhez jutva megduzzad és térfogata az 

eredetinek sokszorosára is növekedhet. A busa pelágikus ikrájának a térfogata például az eredeti 50 szeresére is 

nőhet. Az egy szaporításból várható zsenge ivadékok száma a lefejt ikra tömegének, a fajlagos ikraszámnak, a 

termékenyülési aránynak és a termékenyült ikrák kelési arányának szorzata. Pl, ha fejtünk 0,6 kg pontyikrát, és 

abban a termékenyülési arány 0,85, a kelési arány pedig 0,95 akkor a várható zsenge ivadék mennyisége 0,6kg x 

800 000db/kg x 0,85 x 0,95 = 387 600 db. 

4. Lárvatartás, indító táplálékok 

4.1. Lárvatartó edények típusai, tartási sűrűség, vízparaméterek 

A lárvatartó edények alakját és működését a lárva viselkedése szerint alakítják ki. A medence alján fekvő, 

esetleg onnan táplálkozó zsenge ivadék számára a lapos, nagy felületű kádakat, vályúkat alkalmazzák. A 

tokfélék és a harcsafélék is szívesen tanyáznak a medence alján, egy rétegben, ezért számukra a 

legmegfelelőbbek a sekély, széles medencék. Olyan lárvák számára, amelyek a kelés után még mozdulatlanul 

függeszkednek, mint pl. a csuka, vagy több pontyféle, szokás fenyőágakat, vagy tüllhálóból készített 

függeszkedőket a vízbe helyezni. Ezeken a zsenge ivadék még pihenve tovább fejlődik, amíg úszóhólyagját 

feltöltve át nem tér a vízszintes úszásra. Nálunk leginkább elterjedtek a 200 liter körüli térfogatú lárvatartó 

ballonok. Ezek henger alakú felső részből és kúp alapú alsó részből állnak. Kialakításuk olyan, hogy az alulról 

betáplált friss víz, lassú mozgásban tarthassa a nagyszámú, fenékre süllyedő ivadékot, így azok egyenletesen 

oszoljanak el a víztérben. Egy ilyen ballonban 4-500 000 pontylárva is eltartható, akár egy hétig is. Mindegyik 

lárvatartó edénynek fontos része az a szitaszövet, amin keresztül a fölösleges víz kijut az edényből, és ami 

meggátolja a zsenge ivadék kiúszását. A pontynál alkalmazható szita (250-300 µm-es lyukbőséggel) túlzottan 

nagy a süllő, vagy a compó számára. Ezekhez finomabb, 150-200 µm-es szűrőt kell használni. Fontos az is, 

hogy a szűrő nagy felületű legyen, hogy az azon átáramló víz ne tudja a szitához szorítani a lárvákat. A 

lárvatartásnál szinte minden faj esetében a legjobb a kristálytisztára szűrt víz. Ez alól a süllő az egyik kivétel, 

amelyik számára a kissé kolloidos, a fényt sajátosan megtörő víz a legalkalmasabb. A lárvatartó edény vízfolyás 

sebességének alkalmazkodnia kell a faj igényeihez. A tokfélék kimondottan szeretik, ha a kád alján van egy 

gyenge vízfolyás (1-2cm/s). A harcsa is szívesen veszi, csoportokba verődve, a medence alján a lassú vízfolyást. 

A vízközépen tartózkodó pontyfélék a lárvatartó ballon mellett nagyon jól tarthatók akváriumokban, vagy kis 

vízcseréjű kádakban. Ez a „szinte állóvíz” a süllő számára azért is jó, mert segíti a lárvák „gyertyázását”. ( Link 

5.17. ) A lárvatartáskor a víz hőmérsékletét úgy szokás beállítani, hogy az minél jobban közelítse annak a tónak 

a hőmérsékletét, amelyikbe majd a zsenge ivadék kerül. 
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4.2. Indító táplálékok 

A zsenge ivadék etetését csak akkor kell megkezdeni, amikor az a szikhólyagból való táplálkozásról áttér a 

külső táplálék felvételére. Ennek külső jele pl. az úszóhólyag gázzal való feltöltődése, vagy a vízszintes úszás. A 

pisztráng kelés után 16-18 napig a keltető tálca alján fekszik, ez után úszik fel és kezd el táplálkozni. Minden 

korosztálya számára teljes értékű tápok állnak rendelkezésre, így az indító táplálék is mesterséges táp. A csuka a 

kelés után 1 héttel kezdi meg a külső táplálkozást. Medencés körülmények között elsősorban gyűjtött 

planktonnal, főként evezőlábú rákokkal (Copepoda) etetik. Mesterséges pisztrángtáppal is indítható. Fontos 

azonban, hogy a víz hőmérsékletét lassan 18oC fölé emeljék, hogy kellő étvágya legyen a mesterséges tápokra 

is. A pontyféléket a kelést követő harmadik napon el kell kezdeni táplálni. Korábban főtt tojás turmixot 

használtak erre a célra. Ennél sokkal értékesebb táplálék, főként értékes kevesebb mennyiségű kísérleti 

haltételek számára a frissen keltetett sóféreg (Artemia salina) lárvája. Azokat az ivadékokat, amelyek számára a 

sóféreg túlságosan nagyméretű – mint a compó, sügér, vagy süllő – először 2-3 napon keresztül kerekesféreggel 

(pl. Brachionus plicatilis) etetik. ( Link 5.18. ) A tokfélék etetését a bélszurok kilökődésekor, a harcsáét pedig a 

sötét pigmentálódás bekövetkeztével kell elindítani. Ezen halak indító tápláléka lehet vegyes plankton, apróra 

vágott tubifex, vagy számukra kifejlesztett startertáp. 

Ajánlott irodalom 
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A pisztráng tenyésztése és horgászata, 963430 227 0, 2002., Gy., Hoitsy 

Ovulation induction in northern pike, Esox lucius L. using different GnRH analogues, Ovaprim, Dagin and carp 

pituitary. Aquaculture Research, 34: 479-486., 2003., T.Szabó 
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6. fejezet - Anyahalak nevelése 
(Bercsényi Miklós) 

1. Saját anyaállomány kialakításának szempontjai 

A jó anyaállomány a haltenyésztés egyik fontos alapeleme. Saját anyaállomány kialakítása és fenntartása 

azonban nem csak komoly szakmai felkészültséget, hanem plusz költségeket is igényel. Ezért minden 

gazdaságban a termelési cél és lehetőségek alapján kell mérlegelni azt, hogy megéri-e saját anyahalak tartása, 

vagy inkább célszerű más gazdaságból beszerezni az ivadékot. Egy termelő halgazdaságban előnyös az, ha a 

halszállítások csak kifelé történnek, mert ezáltal csökken a fertzőző vírusos, bakteriális illetve parazitás 

megbetegedések behurcolásának veszélye. Az is jó, ha az ivadék előállítással pontosan igazodni tudunk tavaink 

fogadó képességéhez, ami erősen függhet az időjárástól, piaci és munkaszervezési okoktól. Így nem kell egy 

előre lekötött rendelés alapján akkor is fogadni az ivadékot, amikor az nem a legalkalmasabb. Előny az is, hogy 

biztos genetikai hátterű és előéletű ivadékkal dolgozhatunk. A saját anyáktól származó, saját ivadékból történő 

piaci hal (étkezési hal) előállítása azonban hosszú idejű tőkelekötést igényel, ami viszont drágítja a végterméket. 

Ezért azoknak a kisebb részüzemű vállalkozásoknak, amelyek megbízható ivadék beszállító partnert találnak, 

nem érdemes saját anyaállományt fenntartani. Az intenzív gazdaságok számára - különösen ha zárt rendszerűek, 

akár pisztráng, tok, harcsa, vagy díszhal termelők – azonban elengedhetetlen a saját anyaállomány. 

1.1. Kiválogatás saját teljesítmény alapján és utódellenőrzés 
szerint 

Ugyanazon technológia alkalmazása mellett a végtermék hal nőhet nagyra, vagy kicsire, az állomány lehet 

egységes vagy szórt, egészséges, vagy beteg, és hasznosíthatja jól, vagy rosszul a takarmányt. Az, hogy a halunk 

milyen lesz, az technológián túl komolyan függ a fajtától, avagy a halak genetikai hátterétől. Más tulajdonságok 

lehetnek fontosak a természetes vizekben, és mások azokban a halgazdaságokban, amelyek étkezési halat 

termelnek. A haltenyésztő számára hasznos az, ha az állománya egyöntetű, jó megmaradású, gyors növekedésű, 

jó takarmány-hasznosító stb. A természetes populációban és egy halgazdaságban szelektált, azonos korosztály 

egyedeinek gyakorisága, egy tetszőleges tulajdonságra (pl. testtömeg) nézve, jellemzően más-más eloszlást 

mutat. ( Link 6.1. ). 

A természetes populációkban, pl. a Duna vízrendszerében élő pontyok között, egy tógazdaságihoz képest, igen 

nagy a genetikai sokféleség. Ennek oka egyrészt a nagy egyedszám, másrészt az élőhelyek sokfélesége, 

harmadrészt pedig az, hogy az ember sok ponton a mesterséges szelekciót felhasználva, sokféleképpen „nyúlt 

bele” ebbe a populációba. Ezzel szemben a tájfajtákat fenntartó halgazdaságokban, pl. a hajdúböszörményi 

halgazdaság pontyai genetikailag jóval egységesebbek, mert közöttük évtizedek óta célzott szelekció folyik, 

alaki és növekedésbeli céllal, ami a génállomány homogenitásának az irányába hat. 

A halgazda számára a kiválogatás akkor eredményes, ha annak révén a következő generációkban jobb 

teljesítményű utódokat kap. A teljesítmény bármely, gazdaságilag fontos, ún. értékmérő tulajdonságra 

vonatkozhat. A hagyományos fajtajavításnak leegyszerűsítve két megközelítése van: a tömegszelekció és a 

heterózis hibridizáció. Az első egy nagyon ősi módszer. Azon alapszik, hogy a szülőket a szerint választják ki, 

hogy milyen volt a saját teljesítményük, függetlenül attól, hogy milyen az utódjaik teljesítménye. Mivel a halak 

tenyésztése az egyéb háziasított állatfajokhoz képest lényegesen később kezdődött meg, ezért a szelekciónak a 

halakon még jelentős tartalékai vannak. Az aranyhal tudatos szelekciója már ezer éves, a pontyé néhány száz, 

harcsáké néhány tíz éves. Vannak azonban olyan fajok, mint pl. a csuka, amelyiket gyakorlatilag szelekciós 

munka nélkül, elsősorban vadvízi befogású anyákkal tenyésztünk. Általában, minél inkább vad jellegű az 

állományunk, annál indokoltabb, hogy tömegszelekcióval próbáljuk meg a fajtajavítást. Ha valaki csukát, vagy 

süllőt szeretne saját anyaállományra alapozva tenyészteni, akkor számára az a legokosabb, ha szülőknek évről 

évre a legjobban növő, legjobb formát mutató egyedeket választja ki. 

A ponty, mint legrégebben tenyésztett és tudatosan szelektált halfajunk esetén más a helyzet. Itt az egy-egy 

gazdaságban sok generáción keresztül tömegszelekcióval javított fajták keresztezésétől várható az utódok jó 

teljesítménye. Ennek oka a genetikailag különböző fajták között létrejövő heterózis. Ahhoz, hogy a 

keresztezéstől elvárt heterózis minden szülőpártól azonosan, megbízhatóan jelenjen meg, szükséges, hogy a 

keresztezendő vonalak megfelelően beltenyésztettek legyenek. Ezt speciális módszerekkel, androgenézissel, 
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vagy gynogenezissel akár 2 generáción belül is el lehet érni. Mivel a keresztezéseknek csak egy kisebb része 

eredményez a gyakorlati tenyésztés számára alkalmas hibrideket, ezért a heterózis tenyésztésben az egyik 

legfontosabb lépés az utódok teljesítményének a vizsgálata. Ez elméletileg egyszerű feladat, azonban annak 

gyakorlati végrehajtása nagyon sok buktatóval jár. Egyik komoly nehézség az ivadékok megjelölése. 3-4 cm 

alatt szinte lehetetlen az ivadék-jelölés. E nélkül pedig nem lehetséges az összehasonlítandó fajták azonos tóban, 

azonos körülmények közötti előnevelése. Ma a molekuláris technikák fejlődése reményt ad arra, hogy a 

jövőben, molekuláris jeleket használva megoldódjon a probléma. Egy napi termelési feladatokkal lekötött 

halgazdaságban egy utódellenőrző teszt pontos, megbízható kivitelezésére legtöbbször nincs mód. Márpedig a 

heterózis hibridizációs fajtajavítás e nélkül lehetetlen. Ezért is van az, hogy Magyarországon, az állami 

fajtaelismerést szerzett pontyfajták közül a gazdaságok által megszerzett elismerések mind csak tömegszelektált 

fajtákra vonatkoznak, a heterózis keresztezéssel létrehozott néhány fajtát pedig kutatóintézet jegyzi. 

A halakon végzett fajtajavítási munka eredménye más, tenyésztett állatfajokhoz képest könnyen átvihető igen 

nagy egyedszámú halállományokra is. Ennek oka elsősorban a halak nagy szaporasága. ( Link 6.2. ). 

Tógazdasági, vagy zárt intenzív termelési körülmények között a gazdálkodás nyereségességét, vagy 

veszteségességét eredményezheti a fajta öröklött képessége. Ezért a gazdaságokban célszerű a legjobb termelési 

teljesítményű fajtákkal dolgozni. A természetes vizekbe történő ivadék kitelepítéseknél azonban mindig a 

kérdéses vízből származó anyákat kell felhasználni az ivadékok előállításához, annak érdekében, hogy azok az 

állományra jellemző öröklött tulajdonságokkal és kellő genetikai sokféleséggel rendelkezzenek. 

2. Az anyajelöltek és anyahalak tartása, 
takarmányozása, jelölése 

Tenyésztési szempontból az anyajelöltek és anyák a halgazdaságok legértékesebb halait jelentik, ezért tartásukra 

kiemelt figyelmet kell fordítani. A tömegszelekcióval dolgozó tenyészetekben a jelöltek kiválasztása az étkezési 

(végtermék) halak közül történik. Olyan esetekben, ahol a nemek között jelentős méretbeli különbség van (pl. 

sügér, harcsafélék, csuka, tilápia stb.) nem elég csak a legnagyobbakat kiválasztani, mert könnyen előfordulhat, 

hogy ezáltal csak ikrásokat (pl. sügér), vagy csak tejeseket (pl. tilápia) választunk ki jelölteknek. Ilyen fajoknál 

külön ikrásokból és külön tejesekből is ki kell választani a legnagyobbakat. 

A jelölteket és az anyákat célszerű külön tartani. Ennek oka az, hogy a jelölteknél az ivari érésen túl még egy 

jelentős testtömeg növekedést is el kell érni, az anyahalaknál viszont inkább csak a jó minőségű ivartermékek 

produkcióját kell elősegíteni. Ezeket a célokat más, más technológiával érhetjük el. A jelöltek testtömeg 

növekedését segíti a kis tartási sűrűség. Ha egy gazdaságban az étkezési hal nevelése pl. 800-1000 kg/ha sűrűség 

mellett zajlik, akkor a jelölteket legföljebb 400-500 kg/ha végsűrűség mellett kell tartani. Ekkor pl. a jelöltnek 

kiválasztott 3 nyaras pontyok a kb. 1 ½ -2 kg-os átlagsúlyról egy év alatt elérhetik a 3-5 kg-os tömeget, és 4+ 

nyaras korukra a szaporításhoz ideális méretű és minőségű anyákká válhatnak. Az anyákat lehet ennél kicsit 

zsúfoltabban is nevelni. Mind a jelöltek, mind az anyák tartásánál javasolt a polikultúra. Ennek nem csak 

gazdasági, hanem ökológiai okai is vannak. Példa erre az amúr hínárfogyasztása, és az ez által keletkező 

zöldtrágya, ami több más faj táplálékának fejlődését segíti elő. A ragadozó fajok jelöltjeinek és anyáinak 

neveléséhez takarmányhalakra (táplálékhal) is szükség van. Szokásos, hogy a ragadozó halak mellé, azok 

tömegének legalább háromszorosát kitevő takarmányhalat helyeznek ki a tóba. A szűkebb szájú süllőnek 

legjobb táplálékhal a razbóra, a küsz és a bodorka. A csuka ezek mellett jól elbír a többi keszegfélével és ezüst 

kárásszal is, míg a harcsának ezeken túl a nagyobb testméretű kárász is könnyen felvehető tápláléka. 

A ponty anyajelöltek tavában 1-3 t/ha szervestrágyázással növelhetjük a tavi természetes táplálékbázis 

kialakulását. Ezen túl, kiegészítő takarmánnyal is célszerű segíteni a testi növekedését és az ivari fejlődését. A 

kiegészítő etetést magasabb fehérje tartalmú szemes takarmányokkal, borsóval, csillagfürttel, rozzsal, vagy 

szójával kell végezni. Ezeknél ugyan drágábbak a pelletált ponty keverék-takarmányok, azonban a halak 

növekedése, és a petefészek fejlődése kompenzálja a többletköltséget. A mesterséges ponty tápok 28-33% 

fehérjét tartalmaznak, melyek elsősorban növényi eredetűek. Az anyajelölteket a teljes nevelési időszakban 

közel étvágy szerint kell etetni. A túletetés szigorúan elkerülendő, mert az nem csupán drágítja a nevelést, de 

könnyen víz- és iszapminőség romláshoz vezet, ami pedig megbetegedést eredményezhet. 

Az ponty anyák a szaporítást követően nem a telelőkbe, hanem a természetes táplálék szervezetekkel feldúsult 

anyatartó tavakba kerülnek vissza. Itt július közepéig a bentikus és planktonikus táplálék java részét felélik, és 

szükség van a kiegészítő takarmányozásra. Ekkor az anyahalaknak is fehérjében gazdag (25-30%) takarmányt 

kell biztosítani. Kora ősszel megnövekedhet a magas keményítő tartalmú kukorica és búza részaránya is, akár a 

teljes takarmány 90-100% -áig is. A halak ilyenkor felkészülnek a telelésre, és petéikbe is nagy energia tartalmú 
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molekulákat raktároznak el. A teleléskor meglévő, az év többi időszakához képest valamivel magasabb 

zsírosság nem csökkenti az halak tavaszi szaporodási képességét. Tavasszal azonban a természetesen 

megnövekedő planktonikus és bentikus táplálékok mellé ismét alacsonyabb szénhidrát, és magasabb fehérje 

tartalmú takarmányokat kell etetni, ad libitum (étvágy szerint). Kerűlni kell a magas keményítő tartalmú abrak 

(kukorica, búza) túlzott mértékű etetését, mert ezek tavasszal könnyen zsíros májelfajulást okozhatnak, ami 

rontja a szaporodás (és a szaporítás) esélyeit. 

Különbség a jelöltek etetéséhez képest, hogy a tervezett szaporítás előtt 2-3 héttel a napi ad libitum 

takarmánymennyiségnél 15-20 %-kal kevesebbet célszerű kijuttatni a tóba. Ez a kis koplalás segíti az anyák 

zsírtartalékainak felhasználását és a petefészek érését. Az anyahalak keltetőbe szállítása előtt 2 nappal pedig már 

egyáltalán nem szabad etetni. 

Az intenzív halnevelő rendszerekben az anyák még inkább elsőbbséget élveznek. A legkorszerűbb, teljesen 

iparszerűen dolgozó tengeri lazac telepeken anyahalakat nem tartanak. Azokat a telepektől messze, védett 

öblökben, ketrecekben, vagy parti medencékben tartják. Állategészségügyi szempontokat figyelembe véve 

takarmányozásuk kizárólag mesterséges pelletált táppal történik. Igaz, hogy a haltápok közül eddig éppen a 

lazac (és a pisztráng) tápokat optimalizálták leginkább. A viszonylag kisszámú intenzív lesőharcsa és süllő 

tenyésztelepen az anyahalakat külön medencékben nevelik és a szaporítás előtt 2-3 hónappal takarmányhallal 

(préda) etetik. A zárt rendszerű intenzív gazdaságokban ezeket a préda halakat is helyben termelik meg. Az 

intenzív átfolyóvizes hazai pisztrángosokban az anyahalakat viszonylag ritka népesítésben, 5-6 db/m2, tartják. 

Etetésükhöz részben természetes táplálékot részben száraz tápokat használnak, úgy hogy a közösen számított 

nyers fehérje tartalom 35% fölötti értéket ér el. A tokfélék anyáit ma már kizárólag száraz táppal etetik, aminek 

összetétele gyakorlatilag a pisztrángtápéval egyezik meg. A tóban pelletált takarmányon nevelt tok anyahalakat 

- pl. kecsege, lénai tok, vagy vágó tok – a keltetőbe hozatalt követően, a szaporításig, akár 2 hónapig sem etetik, 

hogy az a fölhalmozott zsírtartalékokat átalakítsa az ikrák szikanyagává, és ezt követően kiváló minőségű ikra 

leadására legyenek képesek. 

Mind a kutatás, mind a magas szintű tenyésztői munka megköveteli, hogy a jelölteket és az anyákat csoportosan, 

vagy egyedileg meg lehessen különböztetni. A megkülönböztetéshez sokféle jelölési módot fejlesztettek ki. A 

csoportjelek közül a legegyszerűbbek az úszócsonkítások voltak. Egy-egy has-, vagy mellúszó csonkításával 

négy csoportot lehetett megkülönböztetni közös tartásban. A csonkolt úszók a fiatal korosztályokban igen 

gyorsan regenerálódnak, a három évesnél idősebb korosztályokban azonban már mindig láthatóan megmarad a 

jelzés. Ezek a csonkolások a halak mozgását gyakorlatilag nem akadályozzák. Ennél a jelölésnél jóval több 

csoport megkülönböztetésére adott lehetőség a bőrbe égetett jelek alkalmazása. Ez a szarvasmarhák 

billogozásához hasonlóan hagyott jelet a halakban. Pikkelyes halak megjelölésére azonban alkalmatlan volt. Ma 

már az állatjóléti szempontokat is figyelembe véve ilyen jelzéseket nem alkalmaznak. Kifejlesztettek viszont 

több olyan jelet, amelyekkel az egyedi identifikálás is megoldható. Az egyik ilyen jelet az alakjáról „spagetti” 

jelnek neveznek. ( Link 6.3. ) Ennek kapaszkodó végét egy rugós pisztollyal a hal hátizmába lövik. A jelet 

tartalmazó végen színnel, betűvel és számokkal, szinte tetszőleges információ helyezhető el. Előnye, hogy a 

jelölt hal, és a jel szabad szemmel jól felismerhető. Vannak olyan természetesvízi vizsgálatok, amelyeknél 10 

vagy akár 100ezres nagyságrendben is alkalmazzák. A vastag pikkelyű, vagy vértezetű, esetleg lapos halaknál 

használják a kapocs jelet. Ez olyan rozsdamentes fém lapocska, amelyik tűzőkapocs-szerűen erősíthető a halak 

has, vagy mellúszóira. Tokhal anyák jelölésére jól bevált. A leolvasáshoz itt sincs szükség semmi műszerre. A 

mai kor követelményeinek leginkább megfelelnek a PIT jelnek (passive identification tag) nevezett kisméretű 

implantátumok. Ezeket egy nagyobb átmérőjű injekciós tűvel lehet a halba juttatni. A hal mozgását nem 

akadályozzák, hálóba nem akadnak bele. A leolvasáshoz a halat egy külső gerjesztő egység közelébe kell 

juttatni, ami egyedi elektromágneses jelet indukál. Ennek detektálásával ismerhető fel a hal. Ilyen jelek 

alkalmazása ma még meglehetősen drága és nagytestű halegyedeknél a jel néha nehezen található meg. Egyéb 

előnyös tulajdonságai miatt azonban, pl. hogy a jelet sokszor fel lehet használni, terjedőben van. ( Link 6.4. ) 
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7. fejezet - A tógazdasági haltermelés 
technológiája (Hancz Csaba) 

A következőkben áttekintjük azokat a legfontosabb ismereteket és gyakorlati teendőket, amelyek 

nélkülözhetetlenek az eredményes halastavi termelés megvalósításához. Ez a termelési folyamat a zsenge ivadék 

(táplálkozó lárva) nevelésével kezdődik és általában három tenyészszezon (3 év) szükséges ahhoz, hogy az 1-1,5 

kg-os étkezési halat előállítsuk a hazánkban általánosan alkalmazott félintenzív tavi technológiával. Ennek a 

termelési módnak az egymáshoz logikusan kapcsolódó elemei, a technológia időben egymást követő fázisai 

több évtizedes tapasztalatok alapján alakultak ki, és alkalmazásuk általában biztosítja azt a hozamszintet, ami a 

jövedelmező termelés alapfeltétele. Előre kell azonban bocsátani, hogy a haltermelésre, éppen a halastavi 

környezet speciális viszonyai miatt, az összes állattenyésztési ágazat közül a legtöbb, sokszor kivédhetetlen 

kockázati tényező jellemző. A helyi adottságok minél alaposabb ismerete, a csak többéves, lelkiismeretes 

munkával megszerezhető tapasztalatok és sok, könyvekben nem található szakmai fogás ismerete is kell a 

sikerhez. Mindezen okok miatt az alábbiakban leírt, az „ipari” vagy intenzív állattenyésztési eljárásokat csak 

nevében idéző “technológia” ismerete alapvetően fontos, de korántsem elégséges feltétele az eredményes 

halgazdálkodásnak. 

1. Ivadék előnevelés 

A mesterséges halszaporítás keltetőházból kikerülő “végterméke” a néhány milligramm tömegű, 5-6 mm-es 

zsenge ivadéknak vagy - talán találóbban - táplálkozó lárvának nevezett kishal. Ennek a sok szempontból 

gyámoltalan és sérülékeny lénynek a hatékony, kis veszteségekkel történő 3-4, maximum 6 hetes 

továbbnevelése 20-30 mm-es, néhány tized grammos, általában már a fajra jellemző táplálkozást folytató hallá, 

a szaporításhoz hasonlóan, nagy szakértelmet igénylő feladat. A halnak ebben az érzékeny életszakaszában 

különösen fontos a megfelelő táplálékellátottság, továbbá a táplálékkonkurensektől és ragadozóktól mentes, 

védett környezet. Az előnevelés eredményessége attól függ, hogy ezeket mennyire tudjuk biztosítani. 

A pontyfélék zsenge ivadékának nevelésekor a táplálékellátás szempontjából, a teljes értékű starter-tápokat még 

nem dolgozták ki, ezért az ivadék méretének megfelelő nagyságú zooplankton tavi “tömegtermelésére” kell 

törekednünk, A természetes táplálék szervezetekben meglévő tápanyagokat a kiegészítő takarmányokkal. A 

lárvakor és a fajra jellemző táplálkozás kialakulása közötti időszakban a különböző halfajok hasonló módon 

táplálkoznak, ezért a pontyfélékre kidolgozott előnevelési technológia széleskörűen - kis módosításokkal 

ragadozó halak előnevelésére is - alkalmazható. 

A természetes táplálék nem csak megfelelő mérete, magas biológiai értéke miatt nélkülözhetetlen ebben az 

életszakaszban, de az is fontos, hogy a zooplankton saját enzimtartalma is hozzájárul a tápanyagok jobb 

értékesüléséhez a még csak részben kialakult enzimrendszerű ivadék szervezetében. 

Az ivadék előnevelése leghatékonyabban az erre a célra épített tavakban folytatható. Az előnevelő tavaknak ( 

Link 7.1. ) a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük: 

• könnyen kezelhető méret (néhány száz - néhány ezer m2), 

• kiváló vízellátás (mennyiség, minőség, folyamatosság), 

• tökéletes lecsapolhatóság (zsiliphez lejtő fenék, jól működő műtárgyak, esetleg halcsapda elhelyezésére 

alkalmas zsilip), 

• jó megközelíthetőség. 

Sok tógazdaságban használják előnevelés céljára az erre alkalmas teleltető tavakat. Új előnevelő tó létesítése 

esetén a néhány ezer négyzetméteres nagyság javasolható, melynek a területegységre vetített építési és 

üzemelési költségei kedvezőbbek, ugyanakkor a kis tavakéval azonos hozamszint érhető el bennük. 

Az előnevelés a szaporítással időben összehangolt tóelőkészítéssel kezdődik. Ennek során a tavakat kitisztítják, 

az esetleg felnőtt növényzetet lekaszálják és eltávolítják, a tó talaját - különös tekintettel a kisebb-nagyobb 

kopolyákra - égetett mésszel vagy mészhidráttal fertőtlenítik (200-300 kg/ha). Az előnevelő tó téli szárazon 

tartása kötelező! A tavak feltöltése a zsenge ivadék várható kihelyezése előtt 5-7 nappal kezdődik. A feltöltő 
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vizet célszerű nagy felületű, szúnyogháló méretű rácson keresztül szűrni, hogy vadhalak és ivadékaik bejutatását 

megakadályozzuk. Erre a célra alkalmas a befolyó cső alá helyezett, zúzott kővel megtöltött haltörő láda ( Link 

7.2. ) is, ami egyúttal alkalmas a későbbiekben a feltöltő víz oxigéndúsítására is. 

A feltöltéssel egy időben végezzük a tó előkészítő trágyázását 150-200 kg/ha nitrogén- és 100 kg/ha foszfor-

műtrágyával és 3-7 t/ha szerves trágyával, amit célszerű oldott állapotban a tóba juttatni. Nagyon kedvező 

hatású zöldtrágya a tó partjáról kaszált fű. Az előnevelő tavakat a kihelyezés előtt általában csak az üzemi 

vízszint feléig-kétharmadáig töltjük fel, amivel elérhetjük, hogy a gyorsan felmelegedő vízben a haltáplálék 

szervezetek tömegesen elszaporodjanak. A zsenge ivadék első táplálékai a néhány tized milliméteres 

kerekesférgek (Rotatoria), amelyek néhány nap alatt képesek tömegesen elszaporodni a tó vizében. Ideális 

esetben akár 0,5-2 ml ülepített minta, főleg kerekesférgekből álló zooplankton szűrhető 100 l tóvízből. Ennek, a 

zsenge ivadék megmaradása szempontjából igen fontos táplálékbőségnek a megteremtését elősegíthetjük a 

szelektív planktonírtás módszerével. A kerekesférgeket fogyasztó, illetve táplálékkonkurens és a zsenge 

ivadékra közvetlen veszélyt jelentő ragadozó alsóbbrendű rákokat (Cyclops) időlegesen eltávolíthatjuk a tóvíz 

rovarírtószeres kezelésével. Erre a célra legjobban a gyorsan lebomló szerves foszforsavészter hatóanyagú 

szerek váltak be. A szer hatékony töménysége 1 mg/l (1 ppm). Az inszekticidet igyekezzünk a 

munkaegészségügyi szabályok betartásával minél egyenletesebben eloszlatni az előnevelő tó vizében. A 

tóelőkészítést akkor kezdjük, amikor a szaporítandó halakat a keltetőbe szállítjuk, illetve - ha vásároljuk a 

zsenge ivadékot - a kihelyezés előtt 5-6 nappal. 

Hasznos, jól bevált módszer szerint a kihelyzés előtti napokban az előnevelő tó partjáról lekaszált füvet elterítik 

a vízszél 0.5-1 méteres sávjában. A lassan lebomló kaszálék búvóhelyet nyújt a zsenge ivadéknak és rajta fontos 

haltáplálék szervezetek szaporodnak el. A kihelyezéskor arra kell különösen ügyelni, hogy a tó vizének és a 

szállítóvíznek a hőmérsékletét kiegyenlítsük, mert a zsenge ivadék 1-2 °C-nál nagyobb különbséget nem visel 

el. A kihelyezés lehetőleg a délelőtti órákban történjen, erős szél esetén pedig inkább halasszuk el. A kihelyezés 

utáni néhány nap az előnevelés legkritikusabb időszaka, az elhullás döntő hányada ilyenkor szokott 

bekövetkezni. A kedvezőtlen időjáráson kívül a kevés vagy nem megfelelő méretű táplálék lehet a veszteségek 

oka. Bár az előnevelés sikere elsősorban a méretben megfelelő zooplankton fajok populációsűrűségétől függ, a 

kihelyezést követően néhány napon belül érdemes elkezdeni a takarmányozást. Takarmányként növényi és állati 

eredetű fehérjében viszonylag gazdag takarmánykeveréket használjunk, először lisztfinomságúra őrölve, később 

a halak növekedésének megfelelő ütemben növelve a szemcseméretet. Az első héten az ivadék csak tanulja a 

takarmány felvételét, de a gyenge közvetlen hasznosulás ellenére sem beszélhetünk pazarlásról, mert a halak 

által fel nem vett takarmány jó részét a zooplankton kiszűri a vízből. Olcsó ivadéktakarmány volt a 

takarmánykeverőkben melléktermékként keletkező ciklonpor, ami változó összetétele ellenére kiválóan 

alkalmasnak bizonyult elsősorban a növényevő halak kiegészítő takarmányozására. A napi takarmányadag 

nagysága a halak méretétől és a zooplankton mennyiségétől függ, de elfogadható irányszámként a napi 1-1,5 kg-

ot használhatjuk 100.000 kihelyezett zsengére. Naponta kétszer etessünk, a hétvégén is! Ez különösen a nevelés 

utolsó harmadában fontos, jó kezdeti megmaradás esetén, amikor a felvehető méretű zooplankton mennyisége 

óhatatlanul lecsökken. 

Az előnevelés 10. napja körül a kerekesférgek már túl kicsik a gyorsan növekedő ivadék számára. Ekkor már a 

Moina méretű zooplankton jelenti az ideális méretű táplálékot. Szelektív planktonirtás esetén is elszaporodnak a 

tóban az árasztóvízzel bejutó alsóbbrendű rákok az inszekticid lebomlása után, de a fajösszetétel és a 

populációsűrűség befolyásolására nincs lehetőségünk. Megoldást jelenthet a nagyobb méretű zooplankton 

“felszaporítására” a tó beoltása máshonnan szűrt planktonnal. Így elérhetjük a 10-12. napon kedvező Moina 

csúcsot, és ekkor Daphniával oltva az utolsó harmadban az ideális sűrűséget nagyméretű zooplanktonból. 

Az ivadék változó táplálékszervezet-igényét a 16. ábra szemlélteti. 
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Az előnevelés 3-4. hetére az ivadék eléri a 20-30 mm-es méretet, lehalászhatóvá válik. Ekkorra, a tógazda 

minden erőfeszítése ellenére, általában elfogy a természetes táplálék, nagy telepítési sűrűség esetén pedig olyan 

mértékben romlanak a környezeti viszonyok, ami nagyarányú elhullást okozhat. A lehalászást gondosan elő kell 

készíteni, hogy azt a kora reggeli órákban gyorsan és hatékonyan el tudjuk végezni. Előző nap már nem etetünk 

és megkezdjük a tó lecsapolását. Az előnevelt ivadék halászata tüllanyagból készült húzóhálóval történik, a 

teljes halállomány kifogását a lecsapoló műtárgyba helyezett vagy a kifolyócsőre szerelt hálócsapdával 

oldhatjuk meg a leghatékonyabban. Mivel az előnevelés monokultúrában történik, válogatásra nincs szükség. Az 

előnevelt ivadékot térfogatos módszerrel számoljuk. (A tartóhálón vagy a csapdában lévő ivadékból - célszerűen 

műanyag tésztaszűrővel - mintát veszünk, amit megszámolunk. Ennek alapján számítjuk ki az összes térfogatból 

a darabszámot.) Nagyobb, egy hektár körüli tavak lehalászása több napig tarthat. Ilyenkor első lépésként ritkító 

halászatot végzünk. A szoktató, csalogató etetéssel a tónak egy alkalmas helyére szoktatott ivadék húzóhálóval 

megfogható. Szállítás előtt néhány órára tartóhálóba kell helyezni a halakat, hogy bélcsatornájuk kiürüljön. A 

tavak lecsapolásánál, de a szállítás során is gondot okozhatnak a néha hatalmas tömegben elszaporodó 

ízeltlábúak (lencserák, vízipoloskák). Ezeket még a lehalászás előtt érdemes vegyszeres kezeléssel elpusztítani. 

A ritkító halászatot alkalmazhatjuk a nevelés utolsó szakaszában túlnépesítettnek számító tavak részleges 

lehalászására is. Ilyenkor a lehalászott ivadékot másik tóba helyezzük, és a megmaradó állomány több 

“élettérhez” jutva gyorsabban tud növekedni. 

Az előzőekben ismertetett módszereket alkalmazva pontynál 200-400, növényevőknél 300-500 zsengét telepítve 

négyzetméterenként, akár 50-80 %-os megmaradást is elérhetünk. Időjárási okok vagy betegségek fellépése 

esetén azonban a jóval gyengébb eredmények sem ritkák. 

A ragadozó fajokivadék előnevelésének tavi módszerei a fajra jellemző táplálkozás megkezdéséig hasonlóak a 

pontyféléknél alkalmazott eljárásokhoz. Takarmányozás természetesen nincs, a zsenge ivadék kizárólagos 

tápláléka a zooplankton. A ragadozó táplálkozás megkezdésekor az előnevelő tavakat le kell halászni és az 

ivadékot áttelepíteni nagyobb, elegendő táplálékhal ivadékot tartalmazó tavakba. Az utónevelés 

eredményességét növelhetjük, ha ezekben a tavakban keszegféléket ívatunk. (A harcsa klasszikus táplálékhala a 

lassú növekedésű compó volt.) Ha a lehalászással késlekedünk, fellép a kannibalizmus, ami pár nap alatt 

megtizedeli az állományt. A táplálékhiány miatt legyengült halak fogékonnyá válnak a parazitás és egyéb 

fertőzésekre. A harcsánál ilyenkor a darakór okozhat különösen nagy károkat. 

Intenzív előnevelési technológiát eddig csak a harcsára dolgoztak ki. Az ivadékot műanyag vályúkban tartják és 

kezdetben vágott Tubifex féreggel etetik. Az ivadék fokozatosan tápra szoktatható vagy utónevelésre tóba 
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telepíthető. Az intenzív előnevelés sikere a megfelelő (2-3 óránkénti) etetési gyakoriság betartásától és a 

nevelőkádak rendszeres fertőtlenítésétől függ elsősorban, de a vízminőség is meghatározó tényező. 

2. Egynyaras nevelés 

A monokultúrás előnevelést követő egynyaras nevelési technológiai fázisokban polikultúrás termelési 

szerkezetet alkalmazunk. A polikultúra ősrégi kínai módszer, ami azon az egyszerű elven alapul, hogy a 

különböző táplálkozású halfajok a halastó természetes táplálékkészletét, egymást mintegy kiegészítve, 

hatékonyabban és főként gazdaságosabban értékesítik. Jól összeállított polikultúrában a különböző halfajok 

gyorsabban növekednek, nagyobb hozamot produkálnak, mintha külön-külön nevelnénk őket. Ezt a kedvező 

kölcsönhatást szinergizmusnak nevezzük. 

A polikultúra a „60-as évek közepétől terjedt el hazánkban, és alkalmazásával nagyarányú, gazdaságos 

hozamnövekedést értek el. A polikultúrás népesítés fő hala nálunk a ponty. Egyrészt, mint mindenevő faj 

gazdaságosan takarmányozható abrakfélékkel, másrészt a hazai és kisebb mértékben az exportpiac is ezt a fajt 

igényli. A délkelet-ázsiai eredetű növényevőknek nevezett pontyfélék az amur, a fehér és a pettyes busa. Az 

amur “igazi” növényevő, hiszen főleg magasabbrendű vízi növényekkel táplálkozik, de eredményesen 

takarmányozható sokféle szárazföldi zöldtakarmánnyal is. Világszerte alkalmazzák tározók, csatornák 

növénymentesítésére, és ez a szerepe a hazai halastavakban is rendkívül jelentős. A két busafaj speciális szűrő 

táplálkozást folytat. A fehérbusa kopoltyúhoz csatlakozó szűrőszerve alkalmas a fitoplankton kiszűrésére, míg a 

pettyes busa elsősorban a zooplanktont és a telepes algákat fogyasztja. A növényevő halak természetes hozamot 

növelő szerepe egyértelműen előnyös, és a különböző korosztályokpolikultúrás nevelésében a több évtizedes 

tapasztalatok alapján kialakultak azok a népesítési arányok ( Link 7.3. ), amelyekkel a halastavak biológiai 

termelése maximálisan kihasználható. Ezek az arányok azonban termelésbiológiai optimumot tükröznek, amitől 

egyéb okok miatt (piaci viszonyok, egyes tavak speciális adottságai) sok esetben el kell térnünk. Azt se felejtsük 

el, hogy a 1-2 t/ha közötti hozamszintek a tavak intenzív trágyázásával és a pontyállomány optimális szintű 

etetésével realizálhatók. 

A polikultúra lényeges eleme a néhány százalékos arányban telepített ragadozó halfaj, amellyel a pontynak 

táplálékkonkurenciát jelentő vadhalak kártétele korlátozható és értékes, könnyen értékesíthető mellékterméke a 

tavi technológiának. Az intenzív termelési körülmények között erre a célra a harcsa a legalkalmasabb halfaj, de 

megoldható a süllő, a csuka és a fekete sügér nevelése is polikultúrás tavakban. Általános szabály, hogy a 2. és 

3. tenyészszezonban a ragadozó halfaj egy korosztállyal fiatalabb legyen, mint a békés halak. Az egynyaras 

ivadék nevelésének legbiztonságosabb kockázatos módja az előnevelt ivadék továbbnevelése az első 

tenyészszezon végéig. (Egynyaras ivadékot előállíthatunk zsenge ivadékból is, amelyet eleve az általában jóval 

nagyobb tóba helyezünk ki.) Az utónevelő tó mérete bármilyen lehet, fontosabb, hogy a viszonylag védettebb 

környezet és így a termelés nagyobb biztonságát jelentő minél több feltételének megfeleljen. Ezek közül a 

legfontosabbak a tó előkészítésével kapcsolatosak. A halbetegségek, parazitózisok és a vadhalak kártétele ellen 

leghatásosabban a tó szárazon tartásával és a meszezéssel védekezhetünk. A vadhalak bejutatását a tóba a víz 

szűrésével igyekezzünk megakadályozni. Mivel az utónevelés során is kulcsfontosságú a megfelelő mennyiségű 

természetes táplálék (ebben a fázisban elsősorban a zooplankton), a tavak előkészítő és fenntartó trágyázásának 

szakszerű végrehajtása. A takarmányozást búza vagy árpadarával végezhetjük, amelynek napi adagja a 

természetes táplálék mennyiségétől függően akár a becsült haltömeg 10 %-a is lehet. A tenyészszezon végére az 

ivadék a zooplanktont olyan mértékben “kiszűri”, hogy populációinak elszaporodását trágyázással már nem 

tudjuk elősegíteni. A növekedés lassulását és a kondícióromlást fehérjedús pillangósok darájának etetésével 

akadályozhatjuk meg. Ebben a nevelési szakaszban a ponty ivadéktáp etetése is gazdaságos lehet. 

A népesítés irányszámait, a várható megmaradást és a hozamokat a mellékelt táblázat ( Link 7.3. ) tartalmazza. 

A tóelőkészítés, trágyázás, takarmányozás, termésbecslés, lehalászás, teleltetés stb., olyan technológiai elemek, 

amelyek minden korosztály esetében hasonlóan alkalmazandók, és ezeket később részletesen tárgyaljuk. 

Az egynyaras ivadékot egyszerűbben, kisebb befektetéssel, ugyanakkor jóval nagyobb rizikóval, zsenge 

ivadékból közvetlenül is nevelhetünk. (Ponty esetében a zsenge származhat nagytavas ívatásból is, ilyenkor a 

pontyanyák a tóban maradnak a szezon végéig. Ebben az esetben az ívás hatékonyságával kapcsolatos kockázati 

tényezőkkel is számolnunk kell.) Mivel az egynyaras nevelést általában többhektáros tavakban végezzük, az 

előneveléshez hasonló védettséget itt nem tudjuk biztosítani a kihelyezett táplálkozó lárva számra. A kihelyezést 

közvetlenül követő szeles, hideg időjárás megfelelő tóelőkészítés esetén is nagy - néha 100 %-os - veszteséget 

okozhat. Nagyobb tónál a szelektív planktonírtás szóba sem jöhet, nehezebb a takarmány egyenletes eloszlatása 

és az ivadék megfigyelése, fejlődésének nyomon követése is. Mindezen okok miatt 20-30 %-nál nagyobb 

megmaradás nemigen érhető el. 200.000-500.000 ponty és 150.000-500.000 növényevő zsenge/ha kihelyezése 
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esetén, a megmaradás függvényében 500-1.500 kg/ha nettó hozamra számíthatunk. A kívánatos átlagos 

testtömeg 30 g körül van, ami megfelelő méret ahhoz, hogy az általánosan alkalmazott, legbiztonságosabbnak 

tartott 3 éves “üzemmóddal” elérjük az 1-1,5 kg-os étkezési hal méretet. 

A pontyívatást nem csak növényevő lárva kihelyezésével kombinálhatjuk, hanem ragadozó - elsősorban harcsa- 

táplálkozó, vagy előnevelt ivadékának nevelésével is. Szerencsés esetben és elegendő vadhal (razbóra) 

jelenlétében a kisebb pontyhozamot a ragadozó hozama nemcsak kompenzálja, hanem a hagyományos 

technológiánál jövedelmezőbb is lehet ez a változat. 

A termelés irányszámait összefoglaló táblázat ( Link 7.3. ) adatait az utóbbi évek tapasztalatait figyelembe véve 

többnyire módosítanunk kell. A piaci igények megváltoztak, a fogyasztók a nagyobb egyedsúlyú étkezési halat 

keresik inkább, pontyból az 1,5-3 kg-os, busából a 3-5 kg-os, míg amurból az 1-2,5 kg-os a legeladhatóbb méret. 

Ezen kívül a folyamatos kormorán kártétel elleni védekezésnek is legjobb módja a nagyobb egyedsúlyú ivadék 

és tenyészhal kihelyezése. Ezért a kihelyezési darabszámokat csökkenteni kell, az alábbiak szerint: 
 

  Előneveltből egynyarasra 

Ponyt 30.000-60.000 

Fehér busa 15.000-25.000 

Pettyes busa 3.000-5.000 

  Egynyarasból kétnyarasra 

Ponty 5.000-8.000 

Amur 1.000-1.500 

  Kétnyarasból étkezésire 

Ponty 600-1.500 

Fehér busa 100-300 

Amur 100–250/ha 

Gyomhallal erősen fertőzött vízterületeken a ragadozó hal aránya az összes kihelyezés 8%-át is elérheti. 

3. Növendékhal nevelés és étkezési hal termelés 

A növendékhal nevelés - szakszóval a nyújtás - a második tenyészszezonban történik. A 3 éves üzemformában a 

20-50 g-os egynyarasból 200 g körüli tömegű kétnyarast nevelünk, amelyből a harmadik szezonban előállítható 

az 1-1,5 kg-os étkezési hal. A népesítés és megmaradás irányszámai, valamint a várható hozamok a mellékelt 

táblázatban ( Link 7.3. ) találhatók. Ezen adatok szerint mind a megmaradási %, mind a nettó hozam széles 

határok között változik, mint ahogy ez gyakorlatban is történik. Nyilvánvaló összefüggés van a kihelyezett 

halmennyiség, a megmaradás és a hozam között, miszerint minél több halból minél több megmarad, annál 

nagyobb lesz a hozam. A táblázati adatok nem tükröznek azonban egy másik fontos törvényszerűséget, a 

kihelyezett halak átlagos testtömegének hatását. Egyértelmű ugyanis, hogy a nagyobb hal nagyobb egyedi 

gyarapodásra képes, másrészt több, de kisebb induló tömegű hallal nagyobb hozam érhető el. Mindez azt jelenti, 

hogy a tógazda - bizonyos határok között - “meghatározhatja” az elérni kívánt hozamszintet és a halak szezon 

végi, lehalászáskori egyedi tömegét. A tudatos tervezés korlátait éppen a már korábban említett bizonytalansági 

tényezők jelentik (időjárás, vízminőség-problémák, betegségek stb.), amelyek meghatározó módon hatnak a 

megmaradásra, és amelyek befolyásolására nagyon korlátozottak a lehetőségeink. 

A tóban nevelt halak növekedésének a rugalmassága - ami a fenti törvényszerűségek hátterében áll -, tette 

lehetővé a kétéves és a két és féléves üzemforma kialakítását. Két tenyészszezon alatt úgy érhető el az étkezési 

hal méret, ha az első szezonban legalább 100 g-os egynyarast állítunk elő. Ezt nyilvánvalóan kisebb népesítéssel 

és intenzívebb takarmányozással érhetjük el, ami a második évre is vonatkozik. Ez a termelési változat eddig 

nem terjedt el, mert általában nem bizonyult nyereségesebbnek a hagyományos, hároméves üzemformánál. 

Gyakrabban alkalmazzák a 2,5 éves üzemformát, részben tudatosan, részben szükségmegoldásként. A nyári 

halkereslet kielégítésére és a magasabb eladási árak kihasználása céljából olyan termelési szerkezetet is 

kialakíthatunk, amelyben az étkezési méretű hal nyár közepére “készül el”. A nyári halászat után célszerű a 

tavat rövid ideig szárazon tartani, alaposan fertőtleníteni majd előkészítő trágyázás után népesíthetjük akár 

zsenge, akár előnevelt ivadékkal. A csonka tenyészszezon miatt az így előállított egynyaras kisebb lesz ugyan a 
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hagyományosnál, de ezt a lemaradást a következő két évben kisebb népesítési sűrűség és megfelelő 

takarmányozás esetén behozhatja. 

Az is gyakran előfordul, hogy különböző okok miatt az étkezési méret elérése 3,5 vagy 4 évig tart, ami 

önmagában még nem jelent gazdaságtalan, ráfizetéses termelést. 

4. Tógazdasági műveletek 

4.1. Tóelőkészítés 

A halastavi technológia első lépése a tóelőkészítés, ami a tavak műszaki és termelésbiológiai felkészítését jelenti 

a következő szezonra. Az őszi lehalászás után a tavakat igyekezzünk minél hosszabb ideig szárazon tartani, 

aminek regeneráló és fertőtlenítő hatása rendkívül hasznos. Ilyenkor az iszapban felhalmozódott szerves anyag 

oxidálódik, a betegségeket okozó baktériumok és gombák, a különböző halparaziták jó része is elpusztul, 

csakúgy, mint a visszamaradó vadhalak. A fertőtlenítést hatékonyabbá tehetjük a tó talajának és a visszamaradt 

vizes területek (kopolyák) meszezésével. A meszezést mészhidráttal vagy mészkőporral végezzük. Ezzel a 

művelettel egyúttal növeljük a tóvíz pufferkapacítását, stabilitását és termőképességét is. 

Ezen időszak alatt kell elvégezni a töltések és a műtárgyak karbantartását. A töltéseken és gátakon el kell tömni 

a szivárgást okozó pocok- és patkányjáratokat, rendbe kell tenni partvédő fonatokat, levágni és elégetni a nád és 

a gyékény fölösleges részét. (Ne feledjük azonban, hogy a legolcsóbb és leghatékonyabb partvédelem a 

nádszegély!) 

A tó talajának teljes kiszáradása után tárcsázást is végezhetünk. Ha a keményre fagyott tófenék elbírja a 

gépeket, a szervestrágya szétterítését is megoldhatjuk. (A halastavak többségénél, a völgyzárógátas tavaknál 

pedig sajnos szinte soha sem lehet elérni ezt az ideális állapotot.) 

A következő művelet a tavak árasztása. Ha a tavat nem volt lehetőségünk szárazon tartani, a meszet a vízbe is 

adagolhatjuk; mennyisége a tótalaj és a feltöltő víz minőségétől függően akár 1 t/ha is lehet. A tótalaj és 

kopolyák fertőtlenítése és vadhalmentesítése szempontjából hatékonyabb eljárás, ha az égetett meszet vagy 

mészhidrátot kézzel szórjuk ki. A nagyadagú koratavaszi, előkészítő trágyázást szerves és műtrágyákkal 

végezzük, amelyek közül a jól oldódó nitrogénműtrágyákat az árasztó vízbe oldhatjuk. (A tótrágyázást a 

későbbiekben tárgyaljuk.) Az árasztást mindig a telepítendő halállomány méretétől függő sűrűségű rácson 

keresztül végezzük, hogy a vadhalak bejutását meggátoljuk. A rácsok tisztítását rendszeresen el kell végezni. A 

tóelőkészítés általában őszi-téli feladat, az árasztás ideális esetben tavasszal történik. Völgyzárógátas tavakat 

azonban az őszi-téli csapadékvíz “megfogása” nélkül általában nem lehet üzemeltetni, így feltöltésük 

folyamatos. 

4.2. Kihelyezés 

A kihelyezés (telepítés) ideje általában a koratavasz. A faj és korosztály szerint külön teleltetett halak 

anyagcseréje a hőmérséklet emelkedésével 7-8 °C körül megélénkül, mozogni kezdenek. Eljött az ideje a 

telelőbontásnak, azaz a teleltető tavak lehalászásának, amivel nem szabad késlekedni, mert a tél folyamán 

legyengült állomány kondíciója rohamosan tovább romlik, fogékonnyá válik a betegségekre és a parazitás 

fertőzésekre. A lehalászás előtt érdemes alapos állatorvosi vizsgálatot szervezni, amelynek alapján a szállítás 

ideje alatt parazitamentesítő fürdetést végezhetünk. Ennek lehetőségével mindenképpen élni kell, akár megelőző 

jelleggel is, mert a kihelyezés után ilyen tömegkezelésre nem lesz módunk a lehalászásig. A telelőkből a halak 

mérlegelés után kerülnek szállító tartályokba. (Amennyiben a teleltetés előtt nem került sor az állomány 

válogatására, ezt is telelőbontáskor kell elvégeznünk. Minél homogénebb állományt helyezünk ki, annál kevésbé 

kell számítani a “szétnövésre”.) A halak szállítása nagy gyakorlatot igénylő feladat, az itt elkövetett hibák, 

különösen a teleltetett állományok esetében, súlyos anyagi veszteséget okoznak. Az egységnyi víztérfogatban 

szállítható halmennyiség függ a hal fajától és életkorától, a szállítóvíz hőmérsékletétől és természetesen a 

szállítás idejétől. (Az erre vonatkozó irányszámokat a legtöbb szakkönyvben megtalálhatjuk.) 

A kihelyezés során el kell kerülni a hősokkot, azaz igyekezzünk a szállítóvíz és a tóvíz hőmérsékletét 

kiegyenlíteni. Ez különösen fontos a süllő esetében és más halfajok fiatalabb korosztályainál. A kihelyezést 

kíméletesen végezzük, a tartályokból műanyag halcsúzdán vagy vastag csövön engedve a halakat a tó vizébe. 

Ha valamilyen ok miatt elhúzódik a szállítás és a halak törődve érkeznek, a fogadó tóban érdemes tartóhálóra 

helyezni az állományt, mert így a veszteségeket pontosabban meghatározhatjuk. 
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A halak kihelyezése ősszel is történhet, aminek számos előnye van (kevesebb munka, kevesebb sérülés a 

halakon, kisebb téli “apadó”, azaz elhullás és kondícióromlás). Hátránya, hogy a következő őszi lehalászásig 

már nem látjuk az állományt, a telelés alatti veszteségeket nehéz megbecsülni. Ezért az őszi kihelyezés előtt is 

gondosan végezzük el a válogatást és a parazitamentesítő fürdetést. A ponty általában jól telel a halastóban, az 

élénkebb vérmérsékletű, algaszűrő busákat viszont inkább telelő vagy raktártavakban teleltessük és tavasszal 

helyezzük ki. 

4.3. Trágyázás 

A félintenzív halastavi technológia gazdaságosságát alapvetően meghatározza a természetes táplálék 

mennyisége. Az ebből keletkező természetes hozam fokozásának leghatékonyabb módja a tavak trágyázása. 

Műtrágyák alkalmazásával a bejuttatott növényi tápanyagok (P, N) az „alga - zooplankton – hal” típusú élelmi 

láncokon keresztül válnak halhús-hozammá. Az adagok kiszámításánál tehát az algák igényét kellene 

figyelembe vennünk, mennyiségileg is és a P:N arány szempontjából is, sőt a tóvíz aktuális nitrogén és foszfor 

szintjét is ismernünk kellene. Ilyen “tudományos igényű”, vízkémiai vizsgálatokon alapuló műtrágyzására a 

gyakorlatban nincs módunk. Ezért az adagok nagyságát és az adagolás gyakoriságát rögzítő pontos technológia 

nem létezik. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a tóvíz növényi tápelemeiért éppoly táplálékkonkurencia áll 

fenn az algák és a magasabbrendű növények között, mint ami az ökoszisztéma magasabb szintjein is 

megfigyelhető. Olyan tavakban ahol jelentős mennyiségű a makrovegetáció (hínár, nád, sás), a műtrágyázás 

hozamfokozó hatására nem számíthatunk, sőt az inkább káros, mint hasznos. Az előnevelést követő fázisokban 

tehát elsősorban saját tapasztalatainkra, semmint a szakirodalom ajánlásaira támaszkodva alkalmazzuk a 

műtrágyákat, természetesen hatóanyagtartalmuk figyelembe vételével. 

A szerves trágyázás hatása összetett. Egyrészt az azonnal és a lebomlás folyamán vízbe kerülő nitrogén és 

foszforvegyületek közvetlen növényi tápanyagként hatnak, másrészt a heterotróf táplálékláncokon át jut el a 

szerves anyag a halakig. Szerves trágyaként elsősorban a hagyományos istállótrágyát használjuk friss vagy érett 

állapotban. Gyakorlatilag minden állatfaj trágyája felhasználható a tavak tápanyagpótlására, de az adagok 

meghatározása a fajonként és az érettség állapotától függően változó szárazanyag-, N- és P-tartalom miatt 

nagyon nehéz. Ezért találhatók a szakkönyvekben tág határok (3-7 t/ha/év). Összetételükből következően 

hatékonyságuk is különböző. Leghatékonyabb a friss, alomnélküli sertéstrágya, amiben az emésztetlen 

daraszemcsék közvetlenül, haltakarmányként hasznosulnak. Értékesek a baromfitrágyák is, viszonylag magas N 

és P tartalmuk miatt. A kérődzők trágyája lassabban bomlik le. Hazánkban kevésbé elterjedt módszer a 

zöldtrágyázás, amit megoldhatunk a tóban a feltöltés előtti időszakban termesztett növényekkel vagy máshonnan 

származó, kaszált fűfélékkel. A zöldtrágyázás speciális eseteként említhető az amur által hínárból vagy 

szárazföldi zöldtakarmányokból termelt trágya. (Ennek hatékonyságára jellemző, hogy a kínai polikultúrában az 

intenzíven takarmányozott amurról azt állítják, hogy másik három pontyfélét képes “eltartani”.) A komposzt 

halastavi felhasználása szintén olyan módszer, ami nálunk egyelőre nem terjedt el. Szervestrágyaként 

használható a kommunális és az élelmiszeripari szennyvíz, és természetesen a hígtrágya. 

A trágyázás hatékonysága nem csak az alkalmazott adagok nagyságától függ, hanem a gyakoriságtól is. A hazai 

gyakorlat szerint az éves mennyiség mintegy felét tavasszal, az előkészítő trágyázás során juttatják a tóba. 

Előkészítő trágyázásként ajánlható 2-3 t/ha szervestrágya, 100-150 kg/ha nitrogénműtrágya és 100 kg/ha 

szuperfoszfát. Nitrogénműtrágyaként használhatunk ammóniumnitrátot, vagy karbamidot, lúgos vizek esetében 

az ammóniumszulfát javasolt. 

A tenyészszezon alatt májustól-július végéig fenntartó trágyázást folytatnak, ami ideális esetben kéthetenként 

trágyázást jelent. (Az ennél gyakoribb, kisadagú trágyázás biológiailag hatékonyabb lenne, de a szállítási és 

munkabér költségek miatt nem gazdaságos.) A kéthetente alkalmazott fenntartó trágyázás javasolt adagja: 

műtrágya: 20-30 kg/ha, szerves trágya: 100-200 kg/ha, amit lehetőleg vízben oldva juttassunk a tóba. 

A trágya hasznosulása függ még attól is, hogy milyen tökéletesen tudjuk eloszlatni a tóvízben. A délelőtt 

kijuttatott, vízben oldott szervestrágya kis adagja az oxidatív viszonyok között, az intenzív bakteriális lebontás 

és a zooplankton szűrő tevékenysége következtében még aznap hasznosul. (Ezen az elven alapult a rendkívül 

hatékony Woynárovich-féle széntrágyázás módszere, ahol a homogenizáló-kijuttató eszköz az ún. „trágyaágyú” 

volt.) A szervestrágyázás gépesítére szolgáló, egyedi tervezésű és kivitelezésű gépet láthatunk a 17. ábrán. 

Mind az “adagolás”, mind pedig az összetétel szempontjából optimális trágyázási módot jelentett a halastavi 

kacsanevelés. (Egy turnusban hektáronként 100-200 kacsát tarthatunk, egy kacsa ez alatt 15-20 kg trágyát 

termel, amiből 1 kg természetes halhozamra számíthatunk. (Ezt, a természetes hozam fokozására ideális 

módszert manapság – elsősorban állategészségügyi megfontolások miatt - már nem alkalmazzák hazánkban.) 
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A szerves és műtrágyákat együtt, illetve egymást kiegészítve használják. A műtrágya hatása azonnali, a szerves 

trágyáé - nagyobb adag esetében - elhúzódó. A tavaszi előkészítő trágyázás során, a hidegebb tóvízben a halakat 

károsító hatású “túltrágyázás” nem fordulhat elő, a nyárközépi fenntartó trágyázáskor azonban az eltúlzott 

trágyaadagokkal könnyen kiváltható a vízvirágzás, az algák robbanásszerű felszaporodása, ami a hajnali 

órákban jellemző oxigénhiányt kritikus mértékben fokozhatja. A tó fenekére leülepedő trágya bomlása során a 

szerves iszapban anaerob körülmények között metán, ammónia és kénhidrogén szabadul fel. Ennek eredménye, 

különösen hirtelen bekövetkező légnyomásváltozás esetén, szintén halpusztulás lehet. A helytelenül alkalmazott 

N-műtrágyzáskor is előfordulhat ammóniamérgezés. (A nitrogénműtrágyát mindig délelőtt adagoljuk, amikor a 

tóvíz pH-ja viszonylag alacsony, és lehetőleg olyan mennyiségben, amit az algák napnyugtáig fel tudnak venni.) 

Ha a nitrogén mellett nincs megfelelő mennyiségű foszfor a vízben, az algák nem tudják hasznosítani. A 

fitoplankton “igénye” a N:P arány szempontjából kb. 7:1. A foszforműtrágyák vízben nehezen oldódnak, 

homogenizálásuk a tó vizében kulcsfontosságú, mert az iszapba kerülve, különösen magas kalcium vagy 

vastartalom esetén a foszfát “csapdába esik”, végleg kikerül a tavi anyagforgalomból. 

 

4.4. Haltakarmányozás 

4.4.1. Élettani és produkcióbiológiai alapok 

A halak takarmányozása az elérhető hozamok egyik legfontosabb meghatározó tényezője. Az alkalmazott 

intenzitási foktól függően a változó költségek általában legjelentősebb hányadát képviseli, az önköltség 50-70 

%-át is adhatja, ezért a haltenyésztőnek elemi érdeke, hogy a lehető legszélesebb körű elméleti és gyakorlati 

tudás birtokában legyen e témakörrel kapcsolatban. 

A halak energiaszükséglete elsősorban a víz hőmérsékletétől függ (minden 10 °C vízhőfok-emelkedés - az 

optimum eléréséig - közel megkétszerezi az anyagcsere sebességét), de befolyásolja azt a hal mérete (mivel az 

anyagcsere a test felszínével arányos), a táplálék összetétele és a hal élettani aktivitása (pl. szaporodás). A test 

fenntartásának és a növekedésnek halfajonként változó az energiaigénye. Mint minden más gazdasági állatfaj 

esetében, a takarmányozás szakszerű és gazdaságos kivitelezéséhez a halaknál is ismernünk kell a táplálóanyag- 

és energiaszükségletet. A halak energiaigényét számos külső és belső tényező befolyásolja. A környezeti 
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tényezők közül a legfontosabbak a hőmérsékleten kívüla víz oxigéntartalma és sókoncentrációja. Mivel az 

anyagcsere az élőlények testfelületével arányos, a metabolizálható, azaz a ténylegesen felhasználható energia-

szükségletet az ún. metabolikus testtömegre (MTT) kell számítanunk (MTT = W0,75 , ahol W = testtömeg). Ez 

azt jelenti, hogy egy kisebb szervezet relatíve nagyobb “élettani testtömeget” képvisel, mint egy nagyobb, amit 

jól szemléltetnek a mellékelt táblázatban ( Link 7.5. ) közölt értékek. 

Tehát egy kilogrammnyi 10 grammos átlagsúlyú ivadék több mint háromszor akkora metabolikus tömeget 

képvisel, mint egy 1 kg-os hal. Ennek a törvényszerűségnek a figyelembe vétele feltétlenül szükséges a 

különböző életkorú és testtömegű halak napi takarmányadagjának, azaz a takarmányozás intenzitásának 

meghatározásakor. 

A tápanyag- és energiaszükséglet függ a hal életkorától és élettani állapotától, aktivitásától is, és persze nem 

független a táplálék összetételétől és emészthetőségétől sem. 

A táplálék és a benne lévő tápanyagok értékesülése, csakúgy, mint a szükséglet számos külső és belső (a haltól 

függő) tényezőtől és ezek lehetséges kombinációitól függ. A belső tényezők közül kiemelendő a hal genetikai 

képessége, élettani és egészségi állapota. A külső tényezők egyik csoportja a táplálék minőségi tulajdonságaival 

(összetétel, fehérje/energia arány, emészthetőség stb.), a másik csoport, elsősorban halastavi termelésben 

meghatározó jelentőségű természeti környezettel és a termelési technológiával kapcsolatos. A meteorológiai 

tényezők (napsütéses órák száma, légnyomás, szél, csapadék mennyisége, stb.) egyrészt közvetlenül 

befolyásolják a hal étvágyát és anyagcseréjét, másrészt a víz hőmérsékletének alakításán keresztül fejtik ki 

hatásukat. A technológiai tényezők közé tartozik a takarmány tárolásától és előkészítésétől kezdve a napi adag 

nagysága és az etetés gyakorisága, de közvetve az egyéb technológiai műveletek (trágyázás, meszezés) 

hatásával is számolnunk kell, amelyek a tóvíz minőségét és termőképességét befolyásolják. 

A kiegészítő takarmányozást világszerte elterjedten használják a halastavi hozamok gazdaságos növelésére. 

Alapelve, hogy a tóban a trágyázás hatására fokozott mértékben termelődő, általában nagy fehérjetartalmú, 

teljes biológiai értékű természetes táplálék és a nagy energiatartalmú, növényi eredetű takarmányok a termelt 

halfajok igényeit egymást kiegészítve elégítsék ki. A hazai halastavi termelés fő faja a ponty, ezért a tóba 

juttatott takarmány mennyiségét is e halfaj igényeinek megfelelően igyekszünk megállapítani. Az intenzíven 

telepített és trágyázott polikultúrás tavakban a kiegészítő takarmányozás hatékonyságát számos, csak részben 

ismert tényező kölcsönhatása határozza meg. A természetes táplálék értékesülését és hatását az általunk adagolt 

takarmány hasznosulására közvetlenül nem tudjuk mérni. A tavak termőképességét kifejező természetes hozam 

ismerete viszont alapvetően fontos, ezért azt a feletetett takarmány mennyiségéből, a nettó hozamból és a 

tapasztalati úton meghatározott (jó minőségű gabonamagvak esetében 4-5 kg/kg-os) takarmány együtthatóból 

számított takarmányhozam alapján kaphatjuk meg a nettó hozam és a takarmányozási hozam különbségeként. ( 

Link 7.6. ) 

Évtizedes tapasztalatok alapján akkor gazdaságos a tavi termelés, ha a természetes hozam aránya legalább 40 %-

os. (Ez azonban csak bizonyos elérendő, viszonylag magas hozamszint (800-1500 kg/ha) esetében jelenthető ki 

egyértelműen.) A természetes hozam fokozására bevált módszerek egyrészt a trágyázás optimalizálásával 

kapcsolatosak (trágya minősége, adagolás gyakorisága, stb.), másrészt a “növényevő” halak arányától és a 

tótalaj művelésétől (szárazon tartás ideje, váltógazdálkodás) függő változatok alkalmazását jelentik. A 

növényevő halak aránya a polikultúrában azért meghatározó a természetes hozam alakulásában, mert ezek a 

fajok megfelelő mennyiségű természetes táplálék jelenlétében a pontynak szánt takarmányt nem vagy csak 

elenyésző mértékben fogyasztják, így hozamuk “természetes”. (A fehér és pettyes busa 

takarmányfogyasztásának mértékéről megoszlanak a vélemények, a vízben huzamosabb ideig lebegő, lassan 

süllyedő apró daraszemcsék kiszűrése mindenesetre valószínűsíthető. Az amurnak viszont minden korosztálya 

fogyaszt valamennyit a ponty takarmányából.) 

A természetes táplálék nem csak nélkülözhetetlen fehérjeforrás, hanem vitamin, makro- és mikroelem, 

esszenciális aminosav és zsírsav tartalma, és enzimjei révén is segít kielégíteni a halak élettani igényeit. 

Legfontosabb csoportjai a zooplankton és a zoobentosz vagy benton, de az élettelen szerves anyagot ellepő 

baktériumok szerepe is jelentős. 

4.4.2. Haltakarmányok 

A halastavakban használt takarmányok legfontosabb csoportját a gabonamagvak (búza, kukorica, árpa, rozs, 

tritikálé) alkotják. Energiahordozó szénhidrátokban gazdagok (60 - 70 %), nyersfehérje tartalmuk 10-15 % 

körüli, de esszenciális aminosav tartalmuk hiányos. A főként a csírában található zsír mennyisége 2 - 3 %, 

rosttartalmuk 1 - 5 %-os. Foszforban gazdagok, kalciumban szegények. Általában elegendő B12 és E- vitamint 
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tartalmaznak, de C- és D-vitamint nem. (A fontosabb haltakarmányok összetételére és energiatartalmára 

vonatkozó adatokat a mellékelt táblázatban ( Link 7.7. ) foglaltuk össze.) A gabonafélék emészthetőségét 

javíthatjuk az etetés előtti áztatással. Ivadék számára darált állapotban, anyahalaknak csíráztatottan is adhatjuk. 

Az egyik legfontosabb, leggyakrabban etetett gabonaféle a takarmánybúza, amelynek elsősorban csekély lizin és 

metionin tartalma érdemel említést, valamint az hogy jelentős telített zsírsavtartalma miatt nehezítheti a 

zsírmobilizációt a teleltetés során. A kukorica szintén fontos, keményítőben, telítetlen zsírsavakban és 

karotinban gazdag haltakarmány. Darája gyorsan avasodik, szakszerű tárolására nagy gondot kell fordítani, mert 

nedvesen könnyen penészedik. A silózott szemeskukorica etetésével a tárolásból eredő minőségromlás 

megelőzhető lenne, alkalmazása azonban nem terjedt el a haltenyésztésben. Az őszi árpa az elterjedten 

alkalmazott pontytakarmányok közé tartozik, rosttartalma viszonylag magas A rozsot szemesen etessük 

anyarozs fertőzöttség esetén, a frissen aratott rozs étrendi hatása kedvezőtlen. Atritikálé egyre inkább 

elterjedőben van, táplálóértéke az árpáéhoz hasonló, anyarozs fertőződésre szintén hajlamos. A zabot általában 

nem etetik pontyokkal, darája azonban az anyahalak kiegészítő takarmányozására kiválóan alkalmas. 

A gabona- és malomiparimelléktermékek (magtisztítási hulladék, ocsú, korpa, stb.) szintén felhasználhatók 

haltakarmányként. A korpák minősége a gabonától és a kiőrlés minőségétől függ, nagy rosttartalmúak, 

viszonylag sok vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, etetésük a napi adag 5 - 10%-ában ajánlott. A 

hüvelyes magvak (takarmányborsó, édes csillagfürt) fehérjében gazdag alkalmi pontytakarmányok, amelyek sok 

foszfort és magnéziumot is tartalmaznak. Természetes táplálékban szegény időszakokban etetésük különösen 

ajánlott. Az édes csillagfürt kiválóan értékesülő pontytakarmány, termesztése azonban nem terjedt el. A szóját 

elsősorban haltápok alapanyagaként alkalmazzák, csakúgy, mint az állati eredetű fehérjetakarmányokat (halliszt, 

húsliszt, vérliszt). A hőkezelt szójadara az előnevelés során és az anyák takarmányozásában kaphat szerepet. 

Általános szabály, hogy hüvelyes magvakat hőkezelés, áztatás vagy főzés nélkül ne etessünk. Az olajos 

magvakközvetlenül nem használatosak a halak takarmányozásában, de extrahált daráik a haltápok fontos 

alkotórésze. Az élelmiszeripari melléktermékek (pl. zöldborsó, paradicsomtörköly) is jól értékesülnek 

halastóban. A húsipari és halfeldolgozói melléktermékek nagyobb tételben, nyersen történő etetése higiéniai és 

állategészségügyi okok miatt nem valósítható meg, tartósításuk viszont - például silózással - annak nagy 

költsége miatt hazánkban nem terjedt el. 

A csökkent értékű takarmányok felhasználása általános tógazdasági gyakorlat, ezek hasznosulása azonban 

nyilván rosszabb, mint a jó minőségű abraké, ezért az „irodalmi” takarmány-együtthatókat ebben az esetben 

nem alkalmazhatjuk a takarmányhozam számításakor. A penészes, rothadt gabonát a halak nem fogyasztják el, a 

tóban legfeljebb szervestrágyaként fejtheti ki hatását. Esős nyarakon a fuzárium-fertőzött gabonafélék 

különösen az ivadéknevelésben okozhat számottevő mérgezéseket. 

A különböző tápok etetése a pontytenyésztés gyakorlatában még nem általános, elsősorban az ivadéknevelésben 

és esetleg az anyák szaporítás előtti felkészítésekor lehet gazdaságos megoldás a nem komplett, de nagy (20 - 25 

% nyersfehérje tartalmú) tápok alkalmazása. Rosszul telelt, beteg állományokkal antibiotikum illetve 

vitamintartalmú tápok etetése indokolt, az állatorvos utasításának megfelelő adagban és ideig. Bélférgek 

kártétele ellen is védekezhetünk speciális gyógytápokkal. 

4.4.3. Takarmányelőkészítés és –kiosztás 

Az abraktakarmányok legáltalánosabban használt előkészítő eljárása az áztatás. Az áztatott darát vagy szemet 

szívesebben fogyasztják, és jobban értékesítik a halak. Az áztatást célszerű az etetőcsónakban végezni, ahol a 

következő napra szánt adagot tóvízzel keverjük, 100 kg takarmányra kb. 40 liter vizet számítva. 10 - 12 órás 

ázás során még darák esetében sem kell jelentős kioldódási veszteséggel számolnunk. Egyéb takarmánykezelési 

eljárásoknak (hőkezelés, főzés, ízesítés) manapság a nagyüzemi termelésben nincs gyakorlati jelentőségük. 

A halaknak szánt takarmány maximum néhány hétig elegendő adagját általában a tóparton tárolják. Célszerű a 

minőségromlás megelőzése érdekében az abraktakarmány gondos lefedése műanyag fóliával. Az etetést 

végezhetjük fából készült csónakból, kézi erővel vagy önürítő, motoros etetőcsónakokkal. ( Link 7.8. ) Ha 

lehetőség van a takarmány silókban történő tárolására a tóparton, azt közvetlenül az etetőcsónakba eresztve 

jelentős mennyiségű emberi munkát takaríthatunk meg. Munkaszervezési és bértakarékossági okok miatt 

általában naponta egyszer, munkanapokon etetnek. Ez egy tenyészszezonban 30 - 40 takarmányozási nap 

elvesztegetését jelenti! A takarmány értékesülését javíthatjuk és az elérhető hozamot is fokozhatjuk a napi adag 

többszöri etetésével és a hét végén is folytatott takarmányozással, amit legalább az ivadék elő- és utónevelése 

során feltétlenül célszerű megtenni. 
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A napi takarmányadagot az etetőkarókkal jelölt etetőhelyekre szórják ki, amelyekből korosztálytól függően 

hektáronként 5-7-et alakítanak ki. Motoros etető- illetve univerzális kiosztó csónakkal, alkalmazható a “sávos 

etetés”. A tenyészszezon végén a tó lecsapoló árkait és a belső halágyat „zsinórban etetve” megtisztíthatjuk a 

pontyokkal. 

A tapasztalati úton meghatározott napi takarmányadagokat az aktuális halbiomassza (becsült összes tömeg) 

százalékában fejezik ki, az adag nagyságát a halak étvágyát szabályozó vízhőmérséklet függvényében növelik 

vagy csökkentik. A halak növekedését legalább kéthetente reprezentatív mintát eredményező próbahalászattal 

ellenőrizzük. Ennek alapján, valamint az esetleges elhullás becslésével meghatározható a hektáronkénti 

halmennyiség és az etetendő takarmány mennyisége. A próbahalászatot május közepétől kezdődően, amíg az 

etetés tart rendszeresen kell végezni. Az etetőkaróknál, a halak méretének megfelelő léhésű dobóhálóval 

megfogott, legalább néhány száz halat megmérjük és meghatározzuk az átlagsúlyukat. A halak által 

elfogyasztott takarmány tömegének figyelembe vételére általános szabály, hogy egynyarasnál 20, kétnyarasnál 

10%-ot vonjunk le az átlagsúlyból. A próbahalászat során lehetőségünk van a halak egészségi állapotának 

ellenőrzésére is. Ilyenkor felmérhetjük az esetleges, szabad szemmel is látható parazitás fertőzéseket a bőrön és 

a kopoltyúkon. A halak szemének állapota is sokat elárul a hozzáértő halas gazdának a halak egészségi 

állapotáról. Bármilyen fertőzés gyanúja esetén a próbahalászatkor fogott halakból (élő) mintát kell küldeni 

állatorvosi vizsgálatra. Néhány halat érdemes felboncolni a belső szervek (bél, máj, úszóhólyag) 

megvizsgálásának céljából. A felvett adatokat és megfigyeléseinket próbahalászati naplóban rögzítsük. A 

feletetett takarmány mennyiségének és a halak gyarapodásának ismeretében az adott időszakra vonatkozó 

takarmányértékesülés kiszámításával fontos, a gazdálkodás eredményességét befolyásoló információt 

nyerhetünk. 

A dobóhálós módszerrel sok esetben nem sikerül elegendő, a tó egész állományát - és különösen a növényevő 

halakat is - reprezentáló mintát vennünk. Ilyenkor megoldást jelenthet a húzóhálós próbahalászat, amelyet a 

ritkító halászathoz hasonló módszerrel, egy jól megközelíthető partszakasz közelében elvégzett csalogató 

etetéssel kell előkészíteni. 

A takarmányfogyasztást az etetés időszakában rendszeresen ellenőrizni kell. A takarmány “felnézése” 

takarmánykutató szákkal az etetés után 3-4 órával történik. Ha ilyenkor az etetőhelyeken nem találunk 

takarmányt, növeljük, ha 8-10 óra múlva is találunk el nem fogyasztott takarmányt, csökkentjük a napi adagot. 

Ezt a tevékenységet az egész szezon alatt nagy figyelemmel végezzük, hogy mind az alultakarmányozást, mind 

pedig a halak túletetését elkerüljük, és a növekedési kapacitást gazdaságosan tudjuk kihasználni. 

Az intenzíven telepített tavakban a nyár derekára (július-augusztus) a tógazda legjobb igyekezete ellenére is 

lecsökken a természetes táplálék mennyisége. Ilyenkor az egyoldalú abrakfogyasztás hatására a halak 

elzsírosodnak és a takarmányhasznosulás is romlik. A zsírtartalékok képzése a fiatalabb korosztályoknál 

bizonyos mértékig nem hátrányos, a tartalék energia ugyanis jobb telelést biztosít. Étkezési méretű pontyoknál 

azonban a zsírtartalom ilyen nagymértékű növekedése kedvezőtlen, eladási nehézséget okozhat bel- és külföldi 

piacokon egyaránt. Ha a ponty szinte kizárólag csak abrakot fogyaszt, élettani folyamatai is károsodnak, 

ellenállóképessége csökken, a baktériumos és parazitás fertőzések fellépése tovább rontja a 

takarmányhasznosítást. 

4.4.4. A napi takarmányadag meghatározása, a takarmányozás ütemezése 

A feletethető takarmány mennyisége elsősorban a víz hőmérsékletétől függ, de a hal kora is befolyásolja. Az 

ivadék testtömege 10-15 %-ának megfelelő tömegű takarmányt képes elfogyasztani, míg az idősebb 

korosztályok csak 2-5 %-ot. A ponty 8-10 °C-os vízhőmérsékleten kezd aktívan táplálkozni, de ekkor még 

ritkán és keveset eszik. A hőmérséklet emelkedésével étvágya rohamosan nő. (A halak étvágyát meteorológiai 

tényezők is - elsősorban a légnyomás változása - befolyásolják.) A napi takarmányadagnak - a takarmány - 

metabolizálható energiatartalmától függő - nagyságára vonatkozó ajánlásokat a mellékelt táblázatban foglaltuk 

össze. ( Link 7.9. ) 

A polikultúrás népesítés esetében számítanunk kell arra, hogy a pontynak szánt takarmány egy részét a 

növényevő halak fogyasztják el. A busák az alga és a zooplankton sűrűségtől függően keresik fel az 

etetőhelyeket, ahol kiszűrik a pontyok számára már túl kisméretű daraszemcséket. Az amur esetében viszont 

veszélyes lehet a természetes vegetáció “kifalása” után bekövetkező nagymértékű abrakfogyasztás, ami idült 

bélgyulladást, májkárosodást okoz. Zöldtakarmányok etetésével ezt megelőzhetjük, sőt a tóba juttatott 

szárazföldi növényzet el nem fogyasztott része zöldtrágyaként hasznosulva növeli a ponty és busa hozamát is. 

Az intenzíven táplálkozó amurok ürüléke szintén kiválóan értékesülő szervestrágya. 
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A takarmányfelhasználás tervezését célszerű a termelési szezon kezdete előtt lehetőleg pontosan elvégezni az 

egész tógazdaságra vonatkozóan és tavankénti bontásban is. Ugyanilyen fontos feladat az év végi értékelés, 

amelynek eredményeit, tanulságait a következő évben, években kamatoztathatjuk. E tervező munka során 

kiindulhatunk az elérendő hozamból és ezen belül a takarmányhozam - természetes hozam arányából. (A 

takarmányhozam és az “ismert”, tapasztalati úton meghatározott takarmány együttható szorzata adja a 

felhasználandó takarmánymennyiséget.) Ha nagyon precízek akarunk lenni, figyelembe vehetjük a növényevő 

halak takarmányfogyasztását is. Ne feledjük el azonban, hogy a jó minőségű takarmánygabonák 4-5 kg/kg-os 

értékesülése csak megfelelő mennyiségű természetes táplálék esetén tekinthető megbízható irányszámnak! 

A takarmány felhasználásának ütemezésében az alábbi alapelveket kövessük: 

a tenyészidő takarmányozási szempontból öt, többé-kevésbé jól elkülöníthető szakaszra osztható. Az első 

szakasz a kihelyezéstől kb. május közepéig tart, és amely az ún. szoktató etetéssel kezdődik, a lehető 

legkorábban. Ha szükséges, ilyenkor alkalmazzuk a gyógytakarmányokat is. Ebben a szakaszban étvágy szerint 

etessünk, azaz azt a mennyiséget, amit a pontyok 5-6 óra alatt maradéktalanul elfogyasztanak. A második 

szakasz május közepétől június közepéig tart. Általában ilyenkor alakul ki a tavakban a “planktoncsúcs”. A 

takarmányozás szintén étvágy szerinti, de azért lehetőleg ne haladja meg a testtömeg 4-5 %-át. Június közepétől 

július közepéig, a harmadik szakaszban a víz átlaghőmérséklete tovább növekszik, ugyanakkor a zooplankton 

mennyisége csökken. Ilyenkor követhetjük el a legnagyobb takarmánypazarlást, ezért ne etessünk étvágy 

szerint. A javasolható napi adag lehet például: (a Magyar Takarmánykódex alapján, 25 °C-on, 12,5 MJ/kg ME-

tartalmú takarmányból) egynyarasnál 5-8, kétnyarasnál 4-5 és háromnyarasnál 2-3 %. A negyedik szakaszban, 

július közepétől augusztus közepéig, szeptember elejéig, alakul ki a nyárvégi kisebb planktoncsúcs, de nem 

törvényszerűen. Ha szükséges etessünk fehérjedúsabb takarmányt, halegészségügyi problémák esetén 

gyógytápot. A rossz takarmányértékesítést megelőzhetjük ritkító halászattal is. A tó lecsapoló árkának és 

halágyának “kotrását” is elvégeztethetjük ekkor a pontyokkal, ha ezek nyomvonalában etetünk. Az ötödik 

szakasz jó esetben október közepéig is tarthat, amit feltétlenül használjunk ki. Ilyenkor ismét etethetünk ad 

libitum, ami különösen az egynyaras pontyállománynál lehet eredményes. 

Az éves takarmányfelhasználás havi megoszlására vonatkozó irányszámokat a mellékelttáblázat ( Link 7.10. ) 

tartalmazza. 

A növényevő halak közül a két busafaj anyáit pontyos tavakban tartva, megfelelő trágyázással biztosítunk 

elegendő plankton-táplálékot. Ajánlatos a halakat innen csak röviddel a szaporítást megelőzően lehalászni, hogy 

a teleltetéssel járó kondícióromlást elkerüljük. Az amur anyák számára az elegendő növényi táplálék jelenléte a 

szaporíthatóság szempontjából kulcsfontosságú, ezért erről feltétlenül gondoskodnunk kell, ha a tó azt már nem 

biztosítja. Kaszált fűféléket etethetünk vagy lucernát. A szecskázott zöldtakarmányt célszerű fából készült 

etetőkeretben felkínálni. A lucerna kizárólagos etetését annak emésztőenzim aktivitást gátló hatása miatt ne 

alkalmazzuk. 

A ragadozó halak anyaállományát testtömegük két- háromszorosát kitevő mennyiségű táplálékhallal együtt 

teleltessük, ez általában elegendő táplálékot biztosít számukra a szaporításig. Ügyeljünk arra, hogy a táplálékhal 

minősége és mérete megfelelő legyen valamint hogy az betegséget, parazitás fertőzést ne okozzon. 

A halastavakban kisebb-nagyobb mértékben mindig jelen lévő, nem egyszer a termelés gazdaságosságát is 

veszélyeztető arányban elszaporodó vadhalak (ezüstkárász, törpeharcsa, razbóra, stb.) a fehérjehordozó 

zooplankton mellett a pontynak szánt takarmány jelentős részét iselfogyaszthatják. A vadhal-„fertőzés” 

mértékéről tehát igyekezzünk minél pontosabb képet alkotni és takarmányfogyasztásukat mennyiségük alapján 

megbecsülni. 

4.5. Egyéb tógazdasági műveletek 

Intenzív tavi termelés esetén a tógazdaságokban nem nélkülözhető az esetenkénti vagy rendszeres oxigénpótlás. 

A tavi rendszer oxigénigényét a halállományon kívül az alga- és baktérium-állomány, valamint a bomló szerves 

anyagok oxidációja határozza meg. A „vészhelyzetek” kialakulására általában a tenyészszezon második felében 

kell számítanunk. Intenzíven trágyázott és takarmányozott tavakban július-augusztusban rendszeres lehet a 

hajnali oxigénhiány. Ezt a pontyok pipálással jelzik, az érzékenyebb halak, mint például a süllő, azonban 

tömegesen elhullanak. Kisebb méretű tavaknál a vízátfolyás megindítása is megszüntetheti a problémát, és az 

oxigénpótlást hatékonyabbá tehetjük, ha a vízbefolyás alá víztörő tálcát szerelünk. Eredményesen használhatjuk 

a különböző típusú ejektorokat, oxigéngombákat és forgólapátos elektromos szellőztetőket vagy esőztető 

öntözőberendezéseket. Ezeknek a berendezéseknek a hatósugara azonban viszonylag kicsi, tehát a nagyméretű 

halastavak oxigénhiányának megszüntetésére nem alkalmasak. A nagyobb tavakon kialakuló oxigénhiány 
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megszüntetésére próbálkozhatunk a motorcsónakkal történő körbejárással. Vízvirágzás esetén az oxigénhiány 

megelőzésére alkalmazhatunk meszezést, 100-150 kg/ha mészhidráttal a túlszaporodott algaállomány 

kicsapatható. 

A magasabbrendű növények, elsősorban a hínárfélék túlszaporodott állományai ellen az amurral történő 

biológiai védekezés az optimális megoldás, de sok esetben kell alkalmazni a mechanikai irtást is pl. Esox típusú 

önjáró géppel vagy - kisebb tavak esetében - akár kézi tókaszával. Elöregedett halastavakon a nádas 

visszaszorítására vegyszereket is használhatunk. 

A tavi haltenyésztés más állattenyésztési ágazatokkal szemben speciális helyzetet jelent abból a szempontból, 

hogy a termelési szezon alatt a pillanatnyi és a várható termelési szintet nem tudjuk pontosan meghatározni, 

csak több-kevesebb pontossággal becsülni. Pontosan nem tudjuk számba venni a tavakban élő halállományt, 

csak másodlagos jelekből tudunk következtetni a tóban lejátszódó folyamatokra (növekedés üteme, elhullás 

mértéke). A helyes termésbecslés legfontosabb feltétele a folyamatosság. A tógazdának figyelemmel kell 

kísérnie az elhullást és a madárkárt, valamint a halak táplálkozását (étvágyát). Fontos ismerni a természetes 

táplálék állományának alakulását is. Ezekkel a megfigyelésekkel növelhetjük a becslés pontosságát, aminek 

alapja azonban apróbahalászat. (Módszerét részben ismertettük az előzőekben.) 

A táplálékhiány miatt bekövetkező „túlnépesedés” megszüntetésére a ritkító halászatotalkalmazzuk, bármely 

korosztálynál, nyáron. Egyes esetekben - elsősorban a harmadik tenyészszezonban - egy tó egész állományát 

nyári lehalászásra szánhatjuk. Ennek oka lehet kényszerhelyzet (vízhiány, tórekonstrukció, a piaci méret korábbi 

elérése, stb.), vagy tudatosan választott technológiai változat (vö. 2,5 éves üzemforma). A nyári halászat során a 

halakat etetőhelyen fogják meg. A halászatot a hűvös, kora reggeli órákban kell végezni, válogatásra nincs idő, a 

szállító járművek rakodását azonnal el kell kezdeni. A hálóba összezsúfolt halakat szivattyúzott vízzel 

folyamatosan frissíteni kell. 

A termés betakarítsa az őszi lehalászás, amelynek ideje október-november. Az őszi lehalászás gondos 

előkészítést igényel, rendbe kell hozni a hálókat, válogató asztalokat, szákokat, munkaruhákat, szállító kádakat, 

stb. A teleltető tavakat ki kell tisztítani és mésszel fertőtleníteni. Nagyobb gazdaságokban célszerű lehalászási 

ütemtervet készíteni. A lehalászás a tavak lecsapolásával kezdődik, ami a halak méretének megfelelő méretű 

rácson keresztül történjen. A tó lecsapolásával a halak a halágyba kényszerülnek, ahol hálóval megfoghatók. A 

halakat szákkal merítik ki a hálóból, és nagyméretű műanyag edényekbe teszik ahonnan azok a válogató asztalra 

kerülnek. A lehalászás és rakodás nehéz fizikai munkát jelent, gépesítése ( Link 7.11 ,  Link 7.12 ,  Link 7.13 ,  

Link 7.14. ) megoldható, de széleskörűen még nem terjedt el. A háló húzását csörlővel is megoldhatjuk, de 

mivel a gép nem érzékeli a háló elakadását, könnyen szétszakíthatjuk vele az értékes eszközt. Jobban beváltak a 

hidraulikus kiemelő szákok, amelyekkel futószalagszerű „válogatóasztalra” emelhető a hal. A mérlegelés után a 

halszállító járművek a teleltetés helyére vagy, étkezési hal esetében, a kereskedőhöz szállítják a halat. A 

lehalászás alkalmával célszerű a halakat állatorvosi vizsgálatnak alávetni, és ha szükséges, parazitamentesítő 

gyorsfürdetést végezni. 

A lehalászás után a teleltetés következik, amikor halakat nagy egyedsűrűség mellett, állandó vízátfolyású kis 

tavakban (teleltetőkben, raktártavakban) tartjuk. Egy-egy telelőben az azonos fajú és méretű halak állományai 

gyakran több tóból származnak. A téli időszakban a teleltetett állományok megőrzése, védelme a legfontosabb 

feladat. A telelők műtárgyainak folyamatos jégmentesítése, a halak megfigyelése és szükség esetén állatorvosi 

vizsgálata jelentik a fontosabb szakmai feladatokat. 
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8. fejezet - Intenzív haltenyésztés 
(Bercsényi Miklós) 

A külterjes (extenzív) haltenyésztéshez képest az intenzív (belterjes) haltenyésztés leegyszerűsítve úgy 

jellemezhető, hogy itt kisebb helyen, rövidebb idő alatt, több halat termelnek meg (18. ábra). 

Egy átlagos extenzív halastó 50g/m3 halsűrűségéhez képest egyes intenzív halnevelő üzemekben ennek akár a 

5.000-szeresét, 250 kg/m3 halsűrűséget érnek el. A kis hely, gyors növekedés, sok hal, vonzó jellemzőknek 

természetesen megvan az ára. A sok és értékes output eléréséhez sok és drága inputra is szükség van. Sőt, mint 

később látjuk az output halon (piaci termék) túl olyan output (szennyvíz) is keletkezik, aminek a kezelése 

komoly termelési tényező. A fontosabb inputok: a befolyó víz, gázok, energia, ivadék, takarmány, munkaerő. A 

lényeges outputok pedig: a kifolyó víz, hal, energia. Ökológiai szempontból a legmarkánsabb különbségként 

emelendő ki az, hogy míg az extenzív rendszerekben a halak táplálékát ugyanabban az élettérben, a halastóban 

termelik meg, ahol a halak is élnek, addig az intenzív rendszerekbe máshelyen termelt takarmányt kell 

bejuttatni. Az intenzív haltenyésztő rendszerekben a termelés optimalizálása valójában annak a művészete, hogy 

az outputokat és az inputokat hogyan határozzuk meg. Mind az extenzív, mind az intenzív termelésnek van 

létjogosultsága. A köztük való választást mindig a helyi körülmények és lehetőségek döntik el. Az utóbbi 

évtizedben az intenzív telepeken folyó termelés sokkal dinamikusabban növekedett, mint a hagyományos, tavi 

termelés. 

 

1. Az intenzív tenyésztésre alkalmas halfaj 
kiválasztási szempontjai 

Mivel az intenzív termelésnek magasak a költségei, ezért olyan halat kell ilyen technológiákkal nevelni, 

amelyiknek az ára is magas. Kiválasztási szempont az is, hogy a faj könnyen etethető legyen mesterséges táppal. 

A fehérbusa nem csupán azért nem alkalmas az intenzív tenyésztésre, mert olcsó hal, hanem azért is, mert 

szűrőhalként szinte lehetetlen volna az etetése úgy, hogy a tápláléka ki ne jusson a tenyészmedencéből. 

Általában a halak közül is azok a drágábbak, amikből kevés van. Nem véletlen, hogy a drága halak leginkább a 

ragadozók közül kerülnek ki. Ilyenek pl. a már régen döntően intenzív módon nevelt pisztrángok, lazacok, vagy 

újabban több harcsafaj, mint az afrikai harcsa, a lesőharcsa, vagy a Dél-Ázsiában a fényes karriert futott 

Pangasius. A sügérfélék közül a csíkos sügér, a pisztrángsügér, és legújabban a süllő tenyésztésére is használnak 

intenzív technológiákat. A közeli mediterrán tengerekben nagyon elterjedt a farkas sügér (Dicentrarchus labrax) 
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és az arany durbincs (Sparus aurata) ketreces tenyésztése. A tokfélék, amelyek csak részben nevezhetők 

ragadozóknak, szintén bekerültek a belterjesen, mesterséges tápon nevelt halak közé. Ezeket elsősorban az 

ikrájukért tenyésztik, ami a luxus kategóriába tartozó kaviár alapanyaga. Vannak olyan fajok is, amelyek ugyan 

nem ragadozók, de kitűnő húsúak, és szálkátlanok, és kimondottan alkalmasok a tömegtermelésre. Ilyenek a 

tilápiák, amiket sokan az akvakultúra brojlereinek tartanak. A sűrű tartás, a többszöri mozgatás és gyakori 

stressz megkívánja azt, hogy az ilyen körülmények között nevelkedő halak stressztűrőek és betegség ellenállók 

legyenek. Ennek elérésére komoly fajtajavító programok folynak, amiknek eredményeképpen az intenzív 

körülmények közé kitenyésztett fajták lényegesen jobb növekedési, takarmány-hasznosítási és betegség-

ellenálló képességet mutatnak, mint vad fajtársaik. 

2. Átfolyóvizes rendszerek 

Az intenzív halnevelő rendszerek közül a legrégebb óta üzemelő típusok átfolyó vízzel működnek. 

Legismertebbjeik a bő vízhozamú, tisztavizű patakokra, folyókra épülő pisztrángosok. Ezek állhatnak kisebb 

méretű (néhány száz m2) tavakból, medencékből vagy folyosókból. ( Link 8.1. ) A tenyészterek vízellátása 

gravitációsan történik. A patakmederben a vizet egy alkalmas helyen felduzzasztják, és zsilipeken keresztül az 

eredeti mederrel párhuzamosan, de annál magasabban, egy feltöltő csatornába vezetik. Ebből a csatornából 

látják el vízzel a tavakat és medencéket, amelyekből a túlfolyó víz a lecsapolóként működő régi patakmederbe 

jut. Az egyszerűnek tűnő, de sok tapasztalatot és szakértelmet kívánó vízkormányzás nagyon fontos része a 

pisztrángosok napi munkájának. A patakok éves vízjárása az olvadáskori árvizektől a nyári szárazságokig, igen 

nagy kilengéseket okoz a vízhozamban. A kevés nyári víz éppoly bajokat jelent, mint az árvizekkel együtt járó 

kolloidos iszap, vagy bármely bemosott szennyezés. A termálvizes kutakra éppúgy tervezhetők haltenyészetek, 

mint a hideg forrásvízre. Ezekben azonban melegvízi halakat nevelnek, mint pl. tilápiát, vagy afrikai harcsát. 

2.1. A befolyó és elfolyó víz minőségi követelményei 

A befolyó víz minősége a tenyésztő számára adott. A mai technológiákkal ugyan már bármely szennyeződés 

eltávolítható a vízből, azonban ha a víz kondicionálása túl sokba kerül, akkor a haltenyésztés nyeresége is 

elvész. Alapvető követelmény, hogy a víz ipari eredetű szennyeződést ne tartalmazzon. A felszíni vizeket 

illetően fontos az is, hogy vízhozam csúcs idején se legyen a víz annyira iszapos, kolloidos, ami a 

kopoltyúlemezek eltömődéséhez vezet. A nagyobb méretű hordalékok, gallyak, levelek, kavicsok stb. megfelelő 

rácsokkal, vagy előülepítő tóval kivédhetők. A felszíni vizekre épült tenyészetekben a víz hőmérséklete az 

évszakok folyamán változik. Korábban az erőművek elfolyó hűtővizére több átfolyóvizes halgazdaságot is 

építettek. Ma az erőművek energia-háztartása már sokkal takarékosabb technológiákra épül, ezért nagyon ritkák 

a fűtött átfolyóvizes rendszerek. 

A földalatti termálvizek egész éven át azonos minőségű befolyóvízzel látják el a halgazdaságokat. A hazai 

termálkutak vízminősége nagyon széles skálán mozog. Közülük igen sok közvetlenül is alkalmas a 

haltenyésztésre. A hal számára a lágy és a kemény vizek is alkalmasak volnának a nevelésre, azonban a kemény 

vizek (akár 2000 mg/l Ca(HCO3)2 tartalom fölött is) a csővezetékekben, a levegőztetőkben, vagy a szivattyúkban 

olyan eltömődéseket (vízkövesedést) okoznak, ami az üzemeltetést ellehetetleníti. A mélyfúrású kutaknál 

gyakori kizáró tényező a fenolszennyezés, ami már igen kis koncentrációban is élvezhetetlenné teszi a halhús 

ízét, nagyobb töménységben pedig (pl pisztrángnál a 48 órás LC50 1,5 mg/l körüli) elhullást okoz. A földalatti 

vizek oldott O2 tartalma általában nagyon alacsony, CO2 tartalmuk viszont sokszor magasabb, mint az a 

haltenyésztés szempontjából megengedhető volna. Ezen a problémán viszonylag könnyen lehet segíteni. Az 

ilyen vizet egy kaszkádrendszeren csobogtatják keresztül, aminek következtében a vízben oldott oxigén és a 

széndioxid aránya a levegőben lévő, normális arányúra áll be. 

A gáztúltelítettséggel feljövő vizek a halakban a búvárok keszonbetegségéhez hasonló gondokat okoznak. 

Ezekből a felesleges gázok szintén kaszkádrendszerrel, vagy nagy felületű, hosszú tartózkodási időt biztosító 

előtárolóval távolíthatók el (19. ábra). A termálvizekben sokszor előfordul ammónia szennyezés is. Ennek 

eltávolítása nem könnyű. Ezért a magas ammónia tartalmú vizeket (>20mg/l össz. ammónia) csak a nevelővíz 

melegítésére, tiszta vízzel keverten használják. 
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Az intenzív haltelepekről elfolyó víz minőségével kapcsolatban a környezetvédelmi hatóság határértékeket 

adhat meg. Ezek általában két elvnek az érvényesülését hivatottak betartani. Egyik az, hogy a telepről kifolyó 

víz szennyezettsége ne legyen magasabb, mint a befolyó vízé. A másik pedig az, hogy a kifolyó víz, a 

természetes vizekbe jutva ne károsítsa az ott élő természetes életközösséget, életét. Ezeknek a 

követelményeknek a betartása a haltenyésztő részéről ugyan többlet költséggel jár, azonban technikailag 

kivitelezhető. A lebegő szennyeződések eltávolítása szűréssel, ülepítéssel, vagy flotációs eljárással megoldható, 

az oldott vegyületeket, elsősorban nitrogén-formákat, pedig bioszűréssel lehet kivonni a halnevelő medencék 

elfolyó vizéből. Egy intenzív haltelepről elfolyó víz szennyezését elsősorban nem az abban nevelt halak, hanem 

az oda bejuttatott takarmány mennyisége okozza. Ennek alapján él pl. Finnországban az a szabályozási mód, 

hogy a hatóságok egy-egy pisztrángtelep számára nem azt írják elő, hogy a számukra biztosított vízen mennyi 

pisztrángot termelhetnek évente, hanem azt, hogy mennyi takarmányt használhatnak fel a halaik etetésére. 

3. Ketreces halnevelés 

A ketreces halnevelés olyan helyeken terjedt el, ahol mély, vagy lassú folyású vizek lehetővé teszik a 

hálóketreceken belüli nevelőtér és a külső víztömeg közötti vízcserét úgy, hogy a nevelőtérben keletkező 

ürülékek, kiválasztott anyagok, takarmánymaradékok kellő távolságra kijussanak. Így a ketrecen belüli 

nevelőtér vize alkalmas marad a haltenyésztésre. Kiválóan alkalmasak ketreces haltenyésztésre például a tengeri 

fjordok. Ezekben a vízmélység az 50-100 métert is elérheti, és a ketrecekből kijutó lebegő szennyezések olyan 

mélyre süllyednek, ahonnan már nincs hatásuk a ketrecekben tartott halakra. A fjordoknak előnyük az is, hogy 

bennük lassú áramlások is előfordulnak, de védve vannak a nyílt tengerek és óceánok viharaitól, amik 

felborítanák, szétszaggatnák a ketreceket. Ilyen fjordokba telepített ketrecekben a legmodernebb technikákat 

felhasználva teljesen iparszerűen termelik a lazacot Norvégiában. Az óriási ketrecek átmérője gyakran eléri az 

50 métert is. ( Link 8.2. ) Azokon a vizeken, ahol a felszíni hullámzás lehetetlenné teszi az úszó ketrecek 

használatát, víz alá süllyesztett óriási zárt hálóketrecekben nevelnek halat. A takarmányfogyasztást, a halak 

viselkedését itt víz alatti kamerákkal figyelik. A melegtengerek zártabb öblei is jó helyei a ketreces 

haltenyésztésnek. A Földközi-tenger tagolt partjainál az elmúlt 20 évben olyan ketrecrendszerek alakultak ki, 

amelyekből ma már a helyi fogyasztáson túl jelentős mennyiség jut exportra is. Különösen elterjedt itt az 

aranydurbincs és a tengeri sügér nevelése. 

Az édesvizekben, ezekhez képest kevéssé elterjedt a ketreces termelés, azonban a nagyobb víztározókon, 

kavicsbánya tavakon, vagy lassú folyású folyókon világszerte vannak ketreces halnevelők. A ketreces 

haltenyésztésnek nincs magas beruházás igénye, ezért is versenyképes más haltermelési módokkal. Szíriában 

például az Eufrátesz langyos vizén még a ponty is gazdaságosan nevelhető a folyó lassúbb áramlású öbleibe 

telepített ketreces rendszerekben. 

A ketreces haltenyésztés legnagyobb kihívása a környezetszennyezés minimalizálása. Nagy tömegű hal 

előállításakor nagy mennyiségű ürülék, fel nem használt táp bomlástermék keletkezik, mely eutróffá teheti a 

környező vizeket. A tápokban gyógyszerek, antibiotikumok, hormonok, vitaminok, színezőanyagok vannak, 

melyek részben a természetes vízbe jutnak. A partmenti, vagy nyíltvízi hálós ketrecek használatánál a hálóra 

települő algák növekedését herbicidekkel korlátozzák, melyek az élő vízben felhalmozódhatnak. A nagy 

tömegben, hálóketrecben tartott halaknál fellépő fertőzések a vad populációkat is megfertőzhetik. 
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4. Recirkulációs halnevelők 

A zárt, recirkulációs halnevelők nevüket onnan kapták, hogy a halnevelő medencékből elfolyó szennyvizet egy 

tisztítóegységen keresztül visszaforgatják a nevelő medencékbe (20. ábra). Az ilyen halnevelők ezért nagyon 

víztakarékosak és nem juttatnak szennyezést a természetes vizekbe. Szinte bárhol megépíthetők, akár a 

nagyvárosok közepén is, ahol a fogyasztóhoz igen közel kerülhetnek. Előnyük az is, hogy mivel zártak, fűtési 

költségeik gyakorlatilag nincsenek. A szivattyúk és a levegőztetők üzemeltetése azonban jelentős energiát 

igényel. A legtöbb energia a víz emeléséhez szükséges, ezért ma úgy tervezik ezeket a rendszereket, hogy a 

nevelőegységek, az ülepítők, a szűrők és egyéb vízkondicionálók közel azonos magasságban üzemeljenek. A 

recirkulációs halnevelők legtöbbje melegvízi halakat termel. A melegvizi kifejezés a szakmában a 20-30 oC 

közötti hőmérsékleten nevelhető halakra terjedt el. Melegebb vízben a halak növekedése általában gyorsabb, 

mint a hideg vízben. Ezen túl – és a recirkulációs üzemeknél ez nagyon fontos – a bio-szűrőkben dolgozó 

baktériumok tisztító teljesítménye is nagyobb a melegebb vízben, ezért itt a keletkező szennyvizek tisztulása is 

gyorsabb. A nevelőtérből elfolyó szennyvizek tisztításuk során mechanikai- és bio-szűrőkön, valamint 

kondicionáló egységen haladnak keresztül. Ez utóbbiban a pH, az O2 koncentráció, a hőmérséklet beállítása, 

esetleg a csírátlanítás történik meg. 

A recirkulációs üzemeknek is van pótvíz igényük, ami a párolgásból, a víztisztításnál létrejövő zagy és iszap 

víztartalmából, valamint kis részben, a halak által felvett vízből tevődik össze. A jól működő recirkulációs 

üzemek napi friss víz igénye kevesebb, mint a teljes víztérfogatuk 5 %-a. A tisztítóegységben keletkező 

koncentrált iszapos szennyvizet egy külön gyűjtőmedencébe juttatják. 

 

4.1. Mechanikai szűrés 

Nagyon fontos, hogy a halak ürüléke és a takarmány maradványok mihamarabb kiszűrésre kerüljenek, mert 

bennük sok, könnyen kioldódó szennyező anyag található. Márpedig az oldatba vitt anyagok eltávolítása jóval 

nehezebb, mint az ülepíthetőké, vagy szűrhető formált szennyezéseké. Már a nevelő medencék vízkormányzását 

is úgy kell megtervezni, hogy azokban az ülepíthető anyag a legrövidebb időt töltse, abban ne halmozódjon föl; 

mindezt a rövidebb tartózkodás, kevesebb kioldódás elvén. Fontos a gyors eltávolítás azért is, mert ha a halak 

hosszabb idő alatt jobban szétaprózzák az üledéket, annak nagyobb felületén eleve nagyobb a kioldódás, 

másrészt pedig a kisebb részecskék nehezebben szűrhetők, ülepíthetők. Annak érdekében, hogy a 

nevelőmedencéből a szűrhető, ülepíthető részecskék gyorsan eltávozzanak célszerű a medencéket kör alakúra 

építeni, és központi alsó vízelvezetést alkalmazni, mert itt, lassú köráramlással, a részecskék a medence aljának 

közepére sodródnak, és kijutnak a tisztító egységbe. 

A tisztító egységben az első mechanikai elválasztás ülepítéssel kezdődik. A víznél nagyobb fajsúlyú részek az 

ülepítő medence aljára ülnek ki. Az ülepítő medencékben a víz be- és kifolyása a medence két legtávolabbi 

pontján van, annak érdekében, hogy a víz tartózkodási ideje minél hosszabb legyen. A víz útjának 

meghosszabbítására terelő lemezeket is szoktak alkalmazni, amik a vizet meanderező mozgásra késztetik. Az 

újabb recirkulációs halnevelőkben kúpos fenekű, kör alakú ülepítőket terveznek. Ezek megépítése ugyan 

valamivel többe kerül, mint egy téglatest alakúé, azonban a működtetésük és hatékonyságuk lényegesen jobb. A 

kiülepedett zagyot a kúp aljáról sokkal könnyebb kisurrantani, mint egy lapos medencéből, és ez a 

zagyeltávolítás víztakarékosabb is. A kúpos, hengeres ülepítőkbe a szennyvíz bevezetése a hengerpalást alján, 

érintő irányban történik, a kivezetés pedig a palást tetején. Ez a vízrészecskéket egy felfelé irányuló, az 
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ülepítendő szennyezéseket pedig egy lefelé irányuló, közel csigavonal szerű út bejárására kényszeríti. A 

haltenyésztésnél kellő mértékű ülepítés érhető el, ha az ülepítőt úgy méretezik, hogy abban szennyvíz 

tartózkodási ideje legalább 1 óra legyen. 

Az ülepítés után mechanikus szűrésre kerül sor. A mechanikus szűrőn azokat a még viszonylag nagyobb 

részecskéket (pl. 5-200 µm) szűrik ki, amelyek vízhez nagyon közeli fajsúlyuk miatt csak nagyon nehezen 

volnának kiülepíthetők. Ilyen szűrők lehetnek a fürdőmedencéknél is használatos homokszűrők is. Ezeket 

elsősorban az ivadéknevelő egységekben használják, amelyekben fontos, hogy a víz szinte kristálytiszta legyen. 

A homokszemcsék közötti tér ezekben hamar eldugul és a víz nehezen szűrődik át. Ekkor a homokszűrőknél 

visszamosást kell alkalmazni, ami viszonylag sok vízveszteséggel jár. Az étkezési halat előállító recirkulációs 

halnevelőkbe gyakran építenek be dobszűrőket. ( Link 8.3. ) Ezek olyan forgó hengerek, amelyeknek a palástját 

szitaszövet alkotja. A szennyvizet a henger belsejébe a szitára vezetik. Mivel a szitaszövet a kiszűrendő 

részektől hamar eltömődik, ezért egy ötletes megoldással, kívülről egy kis vízsugárral – a szűrt víz 

elhanyagolhatóan kevés részével – tisztítják folyamatosan a szitát. A kiszűrendő részecskék legkisebb mérete itt 

a szitaszövet lyukbőségétől függ. 

Az egészen kis részecskék (>5 µm), vagy azok, amelyek fajsúlya a vízével azonos, vagy kisebb, egy másik féle 

módon, flotációval távolíthatók el. A flotációs szűrést a halnevelőkben sajátos módon végzik. A nagyobb 

részecskéktől megszűrt vizet egy külön medencébe vezetik. A medencébe olyan vizet is kevernek, amelybe 

magas nyomáson (30-50 bar) levegőt nyelettek el. Ebből a vízből, a normál légnyomású medencébe érve nagyon 

finom apró légbuborékok képződnek, amik szinte tejfehér színt adnak a víznek. A kis légbuborékok az apró 

részecskékhez tapadnak és azokat a víz felszínére emelik, ahol ebből hab képződik. A hab akár egy automata 

lefölöző késsel, akár egy finoman beállított túlfolyással a rendszerből kivihető. A bioszűrőkről leváló 

baktériumkolóniák például ilyen rendszerrel jól eltávolíthatók. 

A mechanikus szűrőknek igen sok fajtája létezik, köztük olyanok is, amelyek molekuláris méretekben szűrnek. 

Ezeket azonban gazdasági okokból a haltenyésztésben nem alkalmaznak. 

4.2. Biológiai szűrők fajtái, méretezése 

A biológiai szűrők szerepe abban áll, hogy mechanikailag szűrhetetlen, oldott szennyeződéseket távolítsanak el 

a visszaforgatandó vízből. A biológiai szűrés meglehetősen összetett folyamat. Ennek révén bizonyos szennyező 

(és sokszor mérgező) molekulák részben átalakulnak kevésbé szennyezővé, vagy kilevegőztethetővé, részben 

pedig beépülnek olyan élő szervezetekbe, amelyek mechanikusan eltávolíthatók. Ezek a szervezetek legtöbbször 

baktériumok, de elvileg magasabbrendű növények is alkalmasak ilyen célokra. 

Bár a biológiai szűrők sok nitrogén, foszfor, kén, vagy szén-formát is eltávolítanak, a haltenyésztő számára 

legfontosabb a N formák átalakítása, vagy kiszűrése. A széndioxid ugyanis könnyen kilevegőztethető, a 

foszfátok jelentős részben csapadékot képeznek, a kén útja pedig sokszor egybeesik a N-formák útjával. 

A halak számára a N-formák közül a szabad (disszociálatlan) ammónia (NH3) és a nitrit (NO2
-) jelenti a 

legnagyobb veszélyt. Mindkettő könnyen a hemoglobinhoz kötődik és gátolja az oxigén szállítást, e mellett az 

ammónia veszedelmes idegméreg is.. Az ammónia és a nitrit a baktériumokkal működő bioszűrőkben oxigén 

jelenlétében nitráttá alakul, ami közel két nagyságrenddel kevésbé toxikus, mint az előzőek (bakteriális 

nitrifikáció). A folyamatot aerob körülmények között a Nitrosomonas és a Nitrobacter törzsek végzik. Az 

ammónium oxidációja során keletkező nitrát ion kevésbé toxikus, de folyamatosan termelődve ezt a komponenst 

is el kelle távolítani a rendszerből Erre a célra a recirkulációs rendszerekben ki kell alakítani egy denitrifikációs 

fázist is, ahol anaerb körülmények között, több lépésben anaerob baktériumok a nitrátot nitrogén gázzá (N2) 

redukálják. Ezt a reakciót Azotobacter törzsekkel végzik. A N2 pedig a rendszerből a levegőbe távozik. Az ilyen 

fajta oxidációt, vagy redukciót végző baktériumok szívesen kötődnek valamely felülethez, ahol filmet alkotnak. 

Minél nagyobb a felület egy szűrőben, annál több baktérium végezheti a munkát, és annál nagyobb a szűrő 

hatásfoka. Nagy felületet adó szűrőbetétek lehetnek párhuzamos lemezek, horzsakövek, koksz, műanyag 

golyók, vagy akár homokszemek. A recirkulációs halnevelőkben a bioszűrők közül többnyire három fajtát, a 

biofalat, a csepegtető testet, és a mozgóágyas biotornyot használják. 

A biofalak a vízbe süllyesztett, sűrűn egymás mellé szerelt – legtöbbször tojástálcára emlékeztető – lemezekből 

állnak. A lemezek közé alulról levegőt buborékoltatnak. Ez egyrészt megmozgatja az ott lévő vizet, másrészt 

oxigént visz be abba. 

A csepegtető test a vízen kívül helyezkedik el. Töltete lehet lemezes is, de inkább valami nagyobb felületű, 

könnyű anyag, mint koksz, vagy lávakő. Erre a töltetre felülről csepegtetik az ammónia vagy nitrit tartalmú 
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vizet, ami a nagy felületű, levegővel érintkező szűrőn átcsorogva, a baktériumok révén tisztul. Azért, hogy a 

bakteriális oxidáció gyors legyen, a csepegtető szűrőt alulról levegővel át szokták szellőztetni. 

A mozgóágyas biotornyok függőlegesen álló csövek. A csöveket homokkal, vagy akár nagy felületű műanyag 

golyócskákkal harmadukig töltik. ( Link 8.4. ) A tisztítandó vizet alulról vezetik be, a tisztított víz pedig a 

toronytetején távozik. A vízfolyás lassú mozgásba hozza a szűrőtöltetet. A töltet felületén élő baktériumok 

szaporodásával a baktériumfilm sok sejt vastagságúra növekszik. Egy idő után a külső rétegek a dörzsölődés 

hatására leválnak a homokszemekről, vagy műanyag golyókról, és kijutnak a reaktorból. 

A recirkulációs üzemekben a szűrők méretezését nem a tartott halmennyiség, hanem a naponta bevitt takarmány 

alapján végzik. Ökölszabály szerint: 1 kg átlagos pisztrángtápban 50 gramm nitrogén van. Ennek 60%-a (30g) 

beépül a halhúsba, 40%-a (20g) pedig az ürülékbe, a fel nem vett táprészecskékbe kötve, ill. a kopoltyún 

keresztül kiválasztva a vízbe kerül. A vízbe került 20 grammból az ürülék és tápszemcsék nitrogénje 

kiülepíthető, ami kb. 10 gramm. A maradék 10 grammot pedig bioszűréssel kell eltávolítani. Egy jól működő 

bioszűrőben 1m2 felületenként, 21-22 oC-on, kb 0,5g nitrogén eltávolítása várható naponta. Tehát egy olyan 

halnevelőben, ahol napi egy kg pisztrángtápot etetünk, legalább 20m2 belső felületű bioszűrőre van szükség. 

4.3. Terhelhetőség, növekedés, éves kibocsátás 

A halnevelő medence 1 térfogat-egységében nevelhető hal mennyisége függ a fajtól, a korosztálytól, a 

vízátfolyástól – áttételesen a víztisztító egység működésétől - a helyi levegőztetéstől, a hőmérséklettől, sőt még 

a takarmányozás módjától is. A sügér- és tokfélék alacsony, a pontyfélék közepes, a harcsafélék általában 

nagyobb sűrűségű tartást bírnak el, biológiai adottságaik alapján. A sügerek és a tokok nevelésekor a 0,5-1 kg 

közötti tömegű halakat nem ajánlatos 20 kg/m3 feletti sűrűségben tartani, míg pontyféléknél ez 30-40 kg/m3, 

harcsaféléknél pedig akár 50-150 kg/m3 értékre is növelhető. Kellő vízátfolyás mellett a halak ugyan nagyobb 

sűrűségeket is elviselnek, akkor azonban növekedésük csökken. 

Azt a halmennyiséget, ami éppen a medencében van, pillanatnyi állománynak (standing stock) nevezzük. A 

pillanatnyi állomány ismerete azért fontos, mert ebből állapíthatjuk meg a napi takarmányadagot, a napi 

növekedést, és végül az egész éves termelést. A halak tömegnövekedése ugyan sok tényező bonyolult 

függvénye, azonban abban a mérettartományban amelyben az étkezési méretű halat nevelik – pl- 150-1500 

gramm – a növekedés egyszerű logaritmus függvénnyel jól közelíthető. 

wt= w0 kt 

ahol w0 az első napi (kiindulási) tömeg; wt a t-edik napon mért tömeg, k a napi növekmény- szorzó (ha pl egy 

nap alatt 1%-ot nő a ha, akkor k=1,01); t pedig az eltelt napok száma. 

Amikor egy-egy medencébe halakat helyezünk, hogy ott növekedjenek, mindig olyan mennyiséggel kell 

számolni, hogy a medence mérete a végsúly elérésekor is megfelelő legyen. A recirkulációs halnevelők legjobb 

kihasználása elvileg úgy történhetne, ha a medencéket „csúcsra járatnák” és minden nap kivennék onnan a napi 

növekményt. Ez természetesen piaci, munkaszervezési és a halak állandó zavarásának okaiból sem lehetséges. 

Ezért az intenzív rendszerek pillanatnyi állományának időgörbéjét egy sajátos fűrészfog függvény szokta leírni. 

( Link 8.5. ) A telep éves halkibocsátását a pillanatnyi állomány, és a napi növekedési szorzó segítségével 

számolhatjuk ki. Ez azonban csak egy elvi szám, ami a valóságot legtöbbször felülmúlja. Gyakorlati 

tapasztalatok szerint ha pl. leső harcsát nevelünk 21 oC-on, 150-1500 gramm közötti tartományban, akkor 

végtermék méretből az évi kibocsátás a pillanatnyi állomány 5-6 szorosa. 

Az utóbbi években terjedőben van a csuka és a süllő intenzív nevelése is recirkulációs rendszerekben. Ezeknél a 

fajoknál viszonylag nehéz a tápraszoktatás. A csuka, mai ismereteink szerit csak akkor szoktatható tápra, ha 

kezdettől fogva csak mesterséges tápot kap.( Link 8.6. ) A süllőt tavi előnevelés után is meg lehet tanítani a 

pellet felvételére. ( Link 8.7. ) Mivel azonban a tóból behozott ivadékkal paraziták is kerülhetnek a zárt 

rendszerbe, ezért a tenyésztők törekszenek arra, hogy a süllő ivadékot is zárt rendszerben állítsák elő, ami a 

süllőlárva parányi mérete miatt nehéz, és sok veszteséggel járó, munkaigényes folyamat. 
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9. fejezet - Halegészségügyi 
alapismeretek (Szathmári László) 

1. A betegség fogalma, bejelentési kötelezettség, 
halegészségügyi rendeletek 

A termelés szempontjából a halak minden olyan "állapota" betegségnek tekinthető, amely megakadályozza vagy 

korlátozza az egyedet, illetve az állományt abban, hogy genetikai képességeinek megfelelően szaporodjon, 

növekedjen, és termeljen. 

A halakra vonatkozó egészségügyi feltételeket hazánkban az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény, 

illetetve a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter „az édesvízi halak fertőző betegségei elleni 

védekezésről és a fertőző betegségektől mentes halgazdaságok létrehozásáról” szóló 68/2002. (VIII. 15.) FVM 

rendelete szabályozza, mely a pontyféléknél kialakuló tavaszi virémiát, a pisztrángok vírusos vérfertőzését, 

valamint a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalását a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek 

közé sorolja. 

A rendelet általános rendelkezései közül kiemelendő: 

• halat csak állatorvosi igazolással szabad szállítani, 

• a halak telepítéséről, szállításokról és elhullásokról nyilvántartást kell vezetni, a fertőző betegség 

előfordulását és gyanúját be kell jelenteni a kerületi főállatorvosnak. 

• A három kiemelten fontos betegség gyanújának megállapítása esetén a fertőzött vízterületre halat bevinni, 

vagy onnan kihozni tilos. A terület körül zárlatot kell létesíteni, és a halakat csak leölésre lehet engedéllyel 

elszállítani. A zárlatot csak többszöri, esetenként évekig tartó halegészségügyi vizsgálat után szabad feloldani. 

2. Különbségek a hal és a „melegvérű” állatok között 

• A halak vízi környezetben élnek, egészségi állapotuk változásairól halastó és környezetének megfigyelése ad 

képet. 

• A betegség lefolyását elsősorban a hőmérséklet határozza meg. 

• A hal reakciókészsége is szegényesebb. 

• A halak gyógykezelése általában állomány szintű kezeléssel oldható meg (gyógyszeres etetés, fürdetés stb. 

Egyedi esetekben vakcinázás. oltás is lehetséges, pl anyaállományok esetén. 

3. Tenyésztéstechnikai beavatkozások hatása a 
halbetegségek kialakulására 

A hal a környezetében végbemenő változásokat, beavatkozásokat stresszként éli meg. A tenyésztéstechnikai 

beavatkozások közül a lehalászás és a szállítás viseli meg leginkább a halat. A lehalászási technika minél 

kevésbé törje a halakat. A halágyban összezsúfolt példányok számára elegendő mennyiségű, oxigénben dús 

vizet kell biztosítani. A hálók helyes szembősége igen fontos, hogy a háló okozta zúzódások minél kisebb 

számban forduljanak elő. 

Kosárban történő szállításnál egy-egy edénybe 15-20 kg halnál több nem kerülhet. Célszerű a halállományokat a 

tavaszi kihelyezések és az őszi halászatok alkalmával állatorvosi vizsgálatnak alávetni, ha szükséges, 

gyógykezelésüket megszervezni. 

4. Helyszíni és laboratóriumi vizsgálat 
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A vizsgálat előtt meg kell ismerni a halastó állapotát, a víz mélységét, hőmérsékletét, pH-ját, oxigéntartalmát; a 

kihelyezett halak számát és korát, a takarmányozást, a betegség első tüneteit, az elhullás kezdetét és mértékét, az 

esetleg alkalmazott gyógykezelési eljárásokat. 

A hal tényleges vizsgálata előtt figyelni kell a halak mozgását és viselkedését. Az egészséges hal az etetés idején 

az etetőkaróknál tartózkodik. Az ivadék a jobban felmelegedő sekélyebb vizeket kedveli, az idősebb 

korosztályok a hínármezőben és a mélyebb vizekben tartózkodik. Betegség, vagy káros környezeti tényezők 

hatására a halak a víz felszínén nyugtalanul úszkálnak, a befolyóknál a friss, oxigénben dús vízben 

csoportosulnak, esetleg "pipálnak". Ez általában akkor fordul elő, ha a víz oxigéntartalma az elfogadott szint alá 

csökken, a kopoltyút betegség károsítja, vagy valamilyen parazita szaporodott el rajtuk. 

Halpusztulás esetén csak 24-48 órával később jönnek a víz felszínére, az önemésztési folyamat során, főként a 

testüregben és a bélben felszabaduló gázok következményeként. A felszínen úszó elhullott halak számából az 

elhullás tényleges mértékére csak kevéssé lehet következtetni. Gyakorlati tapasztalatok alapján a látható 

elhullott halak tényleges számához képest 10 dkg-on aluli halból 5-50-szeres, 10 dkg-on felüliből pedig 2-10-

szeres elhullással kell számolni. 

A hal és vízmintákat a MGSZH Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságára (1149. Budapest. 

Tábornok u. 2.) (korábbi Országos Állategészségügyi Intézet) kell vizsgálat céljából beküldeni. A halakat élve, 

jéggel hűtött vízben célszerű szállítani. Elhullott halat nem lehet vizsgálni. 

Növényvédő szer eredetű szennyezés gyanúja esetén a vizet a Fővárosi és Pest Megyei Növény- és Talajvédelmi 

Szolgálat Vízélettani Laboratóriumába (2100. Gödöllő. Kotlán S. u. 3.) kell eljuttatni. 

5. Halbetegségek és kezelésük 

A kóros elváltozások az alábbiak lehetnek: 

• alakbeli (gerinctorzulás, has méretének növekedése, soványság, szemkidülledés, uszonyok töröttsége, 

pikkelyborzolódás) 

• színbeli (bőr kipirosodása, halványulása, térképszerű rajzolat, fejtájék kivörösödése, szemlencse elfehéredése 

halvány vagy szokatlanul élénkvörös kopoltyúk) 

• sérülések (fekélyek a bőrben,, rendellenes uszony- és bőrképletek, paraziták és kártételük a bőr felszínén) 

• testüreg rendellenességek (folyadék a hasüregben, felfúvódott bél, férgek a hasüregben úszóhólyag 

rendellenességek 

• viselkedési rendellenességek (kényszermozgások). 

A halbetegségek okozói lehetnek fertőzések (vírusok, baktériumok, gombák, paraziták) és környezet okozta 

bántalmak (oxigénhiány külső-és belső mérgezések). A betegségek okozóit, tüneteit és kezeléseit a 6. és 7. 

táblázat tartalmazza. 



 Halegészségügyi alapismeretek 

(Szathmári László) 
 

 63  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 Halegészségügyi alapismeretek 

(Szathmári László) 
 

 64  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5.1. Ismeretlen kóroktanú betegségek 

5.1.1. Kopoltyú nekrózis 

Kellően nem tisztázott kóroktanú betegség, ami valószínűleg többféle kórok következtében is kialakulhat. Főleg 

pontyállományokban jelentkezik. A beteg halak kopoltyúja megduzzad, szerkezete elmosódottá válik, rajta nagy 

mennyiségű nyálka található, egyes lemezek szürkésfehérek, mások a pangó vér miatt élénkvörösök. A 

lemezvégek letöredezése miatt a kopoltyú szakadozottá válik. A betegséget sokan a vízben lévő magas szabad 

ammóniatartalom következtében kialakult autó-intoxikációnak vélik, mások feltételezik, hogy egy ammónia-

mérgezés és a nyomában fellépő columnaris (okozója a Flexibacter columnaris nevű baktérium) betegség 

együttese. A beteg halak nyugtalanok, a befolyók környékére csoportosulnak, némelyek pörgő mozgásban is 

megnyilvánuló idegrendszeri tünetekben elhullnak. A betegség természetes vizekben csak frissen telepített 

halakon észlelhető. 

5.1.2. Téli bőrelváltozás 

Újabban gyakori, elsősorban néhány éves pontyokon megjelenő betegség, amely a teleltetés alatt jelentkezik. A 

beteg halak hátán és úszóin, eleinte tejüveg színű nyálkafelrakódás észlelhető, ami alatt a bőr pigmentáltsága 
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megváltozik. A továbbiakban csökken a nyálkaképzés, a bőr térképszerűen tarkává és szárazzá válik. A beteg 

halak bőréről vett kaparékban, és szövettani metszetben egy egysejtűre emlékeztető, ismeretlen rendszertani 

helyű, 6-8 mm méretű organizmus fedezhető fel, ami gyökérszerű fonadékkal rögzül a sejtekhez. Az 

elváltozások kialakulásában szerepe lehet a „túlhűlő” víznek, aminek hőmérséklete folyamatos vízáramlás 

esetén akár 1-2°C-ra csökkenhet. A gyógykezelés technológiája nincs kidolgozva. A halak túlságosan hideg 

vízben való tartásának elkerülése, és a környezeti tényezők javítása segíthet a bántalom kialakulásának 

elkerülésében. A betegség természetes vizekből nem ismert. 

Ajánlott irodalom 

Halbetegségek, Mezőgazdasági Kiadó, 1980., K., MolnárJ., Szakolczai 

Halbetegségek, MOHOSZ, 2003., K., Molnár 

Fish Disease: Diagnosis and Treatment, Wiley-Blackwell, 2000., E.J., Noga 
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10. fejezet - Természetes vízi halászat 
Magyarországon (Szathmári László) 

A természetes vízi halászat Magyarországon kb. 140.000 ha vízterületen folyik. A 8. és 9. táblázat az főbb álló- 

és folyóvizeinek adatait mutatja. 

 

 

Magyarország vízrajzi térképe ( Link 10.1. ) 

1. A természetes vízi halászat helyzete napjainkban 

Összességében a nemes halfajok fogásából a horgászok 60 % arányban részesültek, míg az értéküket tekintve 

kisebb jelentőségű „egyéb” halfajok zsákmánya zömében a kereskedelmi célú halászatnak jutott. A halászat 

térvesztését is mutatja, hogy egyes vízterületeinken pl. Duna) a horgászok és halászok nyilvántartott 

zsákmányának aránya 80:20. A sporthorgászok száma az utóbbi időszakban évről-évre növekszik, a MOHOSZ 

adatai szerint hazánkban 337 ezer engedéllyel rendelkező horgász 1065 horgászegyesületben tömörül. 

Napjainkban tehát az a tendencia figyelhető meg, hogy természetes vizeinken egyre inkább a horgászat válik 

preferálttá a halászati hasznosítással szemben. 

Legnagyobb tavunkon 2009-től a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRt. a halászati jog gyakorlója. A 

körülbelül 60 000 ha vízterületen 22 halász dolgozik. A Velencei-tavon csak néhány hobbihalász próbál 

szerencsét, a Fertő-tavon pedig körülbelül 10 halász tevékenykedik A fogási eredményeket a 10. táblázat 

szemlélteti. 
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Természetes vízi halfogás fajok szerinti megoszlása ( Link 10.2. ) 

2. A halászat törvényi szabályozása 

Jelenleg Magyarországon a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény hivatott betölteni a 

halászat jogi szabályozását. E törvény a halászati jog gyakorlásának feltételeit, a Magyar Köztársaság területén 

lévő vizeken és halászatra alkalmas vízi létesítményeken folyó, a halgazdálkodással, a hal- és élőhelyének 

védelmével összefüggő tevékenységeket, az ezeket végző személyek jogait és kötelezettségeit, valamint a 

halászati igazgatással összefüggő feladat és hatásköröket szabályozza. A törvény hatálya a horgászat, a tiltott 

eszközök és módok, a halászati őrzés, a halállományt, illetőleg táplálékforrását veszélyeztető vad gyérítése, a 

külföldről származó egyedek telepítése vonatkozásában a haltenyésztési létesítményre (halastó) is kiterjed. 

Védett hal esetében e törvény rendelkezéseit a természet védelméről szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni A Magyar Államot illető halászati jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatokat, az állam 

nevében a miniszter - az érintett miniszterekkel egyetértésben - teszi meg. Az államot megillető önálló halászati 

jog hasznosítása nyilvánosan meghirdetett pályázat alapján, haszonbérbe adás útján történik. A törvény halászat 

alatt a halászati vízterületen a halnak megengedett módon és eszközzel történő megfogását, vagy begyűjtését érti 

(az összes halászattal kapcsolatos tevékenységet, vagyis a hal tenyésztését, telepítését, a halállomány és 

élőhelyének védelmét is). 

A halászati vízterületet a törvény értelmében az a víz, amely jellegének megváltoztatása nélkül alkalmas a hal 

életfeltételeinek biztosítására. A vizes élőhely halászati vízterületté való nyilvánítását a halászati hatóságtól kell 

kérni. A kérelemnek tartalmaznia kell a vízterület megnevezését, fekvését, határvonalaira, tulajdoni és 

használati viszonyaira vonatkozó adatokat, valamint a vízterület által érintett ingatlanok művelési ágainak 

megjelölését. A halászati hatóság a határozatát a vízügyi, a környezetvédelmi hatóság (esetenként a 

természetvédelmi hatóság) hozzájárulásával hozza meg. 

3. A halfogásra jogosító okmányok 

Halászati tevékenység csak a halászati hatóság által kiadott és érvényes halászati, vagy horgászati engedéllyel 

(állami halászjegy, vagy állami horgászjegy) és területi engedéllyel folytatható. 

Állami halászjegyet az a személy kaphat, akinek már régebben volt halászjegye, vagy halász szakvizsgával 

rendelkezik. A magasabb szintű halász szakmunkás képesítés helyettesíti a halász szakvizsgát. 

Az állami halászjegy (horgászjegy) nem adható ki annak a személynek, akit a halászati tevékenységgel 

összefüggésben elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen elmarasztaltak három éven belül. 

Területi engedély csak az állami horgász – vagy halászjeggyel együtt érvényes. Az engedélyek birtokában lévő 

személy a kifogott hal mennyiségéről fogási naplót köteles vezetni. 

4. A halászati igazgatás 
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A halászati igazgatással összefüggő irányítási, szervezési, valamint hatósági és ellenőrzési feladatokat a 

földművelésügyi miniszter és a halászati felügyelő látja el. Halászati hatósági ügyben, ha e törvény másképp 

nem rendelkezik – első fokon a halászati felügyelő jár el. A halászati felügyelő hatáskörébe tartozó ügyben 

felettes szervként a szakminiszter jár el. Az első fokú halászati hatóság illetékességi területét a miniszter 

rendeletben határozza meg. A miniszter az állam nevében gondoskodik az államot megillető halászati jog 

hasznosításáról. A földművelésügyi miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben véleményező, 

javaslattevő tevékenységet ellátó Országos Halászati Bizottságot hoz létre, amely elősegíti a halászati jog 

gyakorlásával összhang megteremtését, továbbá a miniszter felkérése alapján véleményt nyilvánít halászati 

szakmai kérdésekben, valamint az azokra vonatkozó jogalkotási elképzelésekről. 

5. A hal és élőhelyének védelme 

A halállomány fennmaradása és gyarapodása érdekében a halászatra jogosult köteles a halászati vízterületén élő 

halállomány és egyéb életközösségek, valamint a terület élőhelyeinek védelméről gondoskodni. Betegség vagy 

mérgezés okozta halpusztulás során köteles a halhullák eltávolításáról gondoskodni. A vízterületen bekövetkező 

halpusztulást a vízterület őrzésével megbízott személy vagy a vízterületen horgászó, illetve halászati 

tevékenységet folytató személy köteles haladéktalanul a területileg illetékes halászati hatósághoz bejelenteni. 

Azokat a halfajokat, amelyek mennyisége különböző okok miatt erősen megcsappant, a törvény végrehajtására 

kiadott rendelet testméretüktől és ívási időszakuktól függetlenül egész évben védelemben részesíti. A következő 

fajokat tilos kifogni: dunai ingola, tiszai ingola, viza, vágó tok, sőreg tok, színtok (sima tok), pénzes pér, dunai 

galóca, lápi póc, vaskos csabak, fürge cselle, kurta baing, sujtásos küsz, Petényi-márna, halványfoltú küllő, 

homoki küllő, felpillantó küllő, kövi csík, réti csík, vágó csík, kőfúró csík, selymes durbincs, széles durbincs, 

magyar bucó, német bucó, botos kölönte, cifra kölönte. kövi rák, a békák valamennyi faja, kivéve a kecskebékát 

amely tógazdaságban az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével gyűjthető és gyéríthető. 

A halállomány védelme érdekében a halak szaporodásbiológiájával összhangban a halászati jogszabály 

időszakos tilalmakat állapított meg a gazdaságilag jelentősebb fajok esetében. Halászati vízterületről tilos 

kifogni a megadott időpontokon belül a megnevezett halfajokat: 

 

6. A halászat módszerei és eszközei 

 

6.1. Jelenleg alkalmazott halászati módszerek 

6.1.1. Rekesztő háló-varsa 

( Link 10.3. ) 

Passzív halászati módszer, amely a halak iránytartó tulajdonságán alapszik, vagyis azon, hogy a hal, ha 

akadályba ütközik, általában csak akkor változtat irányt, ha “meggyőződött” arról, hogy az leküzdhetetlen. Így a 
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rekesztő szerszámok tölcsérszerűen keskenyedve vezetik a halat a tulajdonképpeni halcsapdába, ahonnan az már 

nem tud megszökni. 

A dobvarsa hálóból készül, mindkét végén egy-egy vörcsökkel vagy versikkel (tölcsérszerűen elkeskenyedő 

bevezető résszel). Lerakáskor ágakkal feszítik ki, ezeket eltávolítva a varsa összecsukható. 

A füles varsának a bemeneti nyílásánál (szád v. taraj) egy fül található. Egy vörcsöke van. Az átellenes végét 

csóvával dugják be. Felszedés után a csóvát eltávolítva itt szedik ki a halat. 

A szárnyas varsákhoz terelőszárnyak csatlakoznak, amelyek a varsához terelik a halakat. 

A tarajos varsának nincs szárnya, helyette széles taraja van. Két méter hosszú, domború hassal, ebbe nyílik a 

befelé szűkülő versek. Alsó vége zárt, az oldalán levő ajtón keresztül lehet belőle kiszedni a halakat. 

6.1.2. Kerítő háló-öregháló 

( Link 10.4. ) 

Aktív halászati módszer, melyet mind tógazdaságokban, mind a természetes vizeken, mind folyó, mind 

állóvizeken széles körben használnak. Mivel egyszerre nagy mennyiségű hal megfogására alkalmas, a 

nagyüzemi halászat egyik legfontosabb módszere. Működési elve, hogy a háló, amelynek tetejét a felszínen 

tartják a felinhez rögzített úszók, alját pedig lehúzza az ólmozott alin, a vízben függőleges falat képez. Ezzel a 

hálófallal körbekerítenek egy területet, majd a hálót körbe összehúzva vagy a partra kihúzva fogják meg a 

bekerített halakat. 

A kerítő halászathoz használt hálók közös jellemzője, hogy felső szélükön (felin) úszók találhatók, alsó szélük 

(alin) pedig ólmozott. A háló két végén helyezkedik el a két, alul nehezékkel ellátott apacsfa, amelyekhez a háló 

anyaga (a léhés) rögzül. Ez az egyszerű alapfelépítés sokféleképpen módosítható, ill. kiegészíthető a halászat 

céljától ill. körülményeitől függően. Így pl. iszapos mederben az alinra gyékényből, fúből vagy szénából készült 

csutakokat (vagy újabban gumi, ill. műanyag csúszókat) erősítenek, amelyek a felületet megnövelve 

megakadályozzák, hogy az alin mélyen az iszapba vágjon. Kemény, gödrös vízfenéknél láncot kötnek az alinra, 

amelynek zörgése a gödrökben megbúvó halakat felriasztja, és így lehetővé teszi megfogásukat. 

A húzóháló leginkább mutatja a kerítőhálók alapfelépítését. Leginkább tógazdasági halastavakon használják, 

ahol a hálót a tó teljes szélességében végigvontatva történik a lehalászás, de természetes vizeken is 

alkalmazható. 

Az öregháló kimondottan természetes vizeken használt eszköz. Felépítésében alkalmazkodik a mélyülő 

mederhez, így a két vége eltérő mélységű. 

6.1.3. Emelő háló- tápli 

( Link 10.5. ) 

Aktív halászati módszer, amely azon alapszik, hogy a hal veszély esetén nem fölfelé, hanem lefelé és oldalra 

igyekszik menekülni, ezért az alatta levő, hirtelen emelt hálóba beleszalad. Általában partról vagy ladikból 

történik a halászat, a háló függőleges irányú vízbemerítésével, majd gyors kiemelésével. A háló mindig U 

alakban többé-kevésbé öblösödő. Számos fajtája van. 

A teszi-veszi nagyméretű (4 m2) emelőháló, amelyet úgy merítenek a vízbe, hogy a kávák felső része a víz fölé 

emelkedik. A négyszög alakú léhés minden oldalának közepétől a kávák találkozási pontjához zsineg (nyakló) 

húzódik. Ha a hálóba került hal a nyaklóknak nekiütközik, ezek rezgése jelzi a halásznak, hogy ki kell emelni a 

hálót. 

A milling kialakítása eltér az eddig leírt emelőhálóktól. A hálót a felfelé irányuló kávákhoz és az ezeket tartó 

rövid tőkéhez rögzítik, ezek alulról tartják a hálót, kanálszerű formát adva neki. A tőke vége gyakran 

fogantyúval ellátott, a kezelést megkönnyítendő. A milling hossza 3-4 m, szélessége 1,6-2 m. Ladikból 

halásznak vele a felszín közelében úszó halakra. A tőkét a ladik széléhez támasztva (vagy hurokkal rögzítve) 

billegetik a hálót, bemerítve és kiemelve. 

Hasonló kialakítású háló a tápli, ennél azonban a hálórész rövidebb, a tőke helyett pedig hosszú nyéllel van 

ellátva. 
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6.1.4. Állító-eresztő háló 

( Link 10.6. ) 

Passzív halászati módszer, amely azon alapszik, hogy a vízben levő hálót, amely számottevő ellenállást nem fejt 

ki, a hal eltolni igyekszik, és eközben belegabalyodik v. beszorul a hálóba. Állóvizeken használják, klasszikus 

formája a marázsa. Ezt a vízbe süllyesztik, lazán, hogy ne fejtsen ki ellenállást. A nekiütköző hal, miközben 

tolja maga előtt, úszóival, kopoltyúfedőivel beleakad a finom hálóba, és miközben szabadulni próbál, egyre 

jobban belegabalyodik. Megfelelő szembőségű hálónál fejjel még át tud bújni a hal a szemeken, utána viszont 

megakad, ezt tükrözi a kopoltyúháló elnevezése. Tudományos célokra elterjedten használják a paneles 

kopoltyúhálót, amely különböző szembőségű panelekből áll, így különböző méretű halakat egyszerre lehet vele 

megfogni. 

6.1.5. Vető-dobóháló 

( Link 10.7. ) 

Aktív halászati módszer, amely azon alapszik, hogy a hal oldalt és lefelé menekül a veszély elől, és így, ha a 

felülről rádobott háló súlyozásánál fogva gyorsabban süllyed, mint ahogy a hal úszni tud, ez nem tud a hálóból 

kimenekülni. 

A dobóháló kör alakú, szélén ólomsúlyokkal. A közepén levő karikán átnyúlik a tartókötél, amely inakra oszlik, 

ezek sugarasan szétfutva az ólmos ínhoz rögzülnek. Mivel a kötél és az inak a középső karikán át szabadon 

mozognak, ezáltal a dobóháló szélei összehúzhatók. Kidobásnál a halász a ladikban áll, az ólmos ín egy részét a 

fogai közé szorítja, majd a saját tengelye körül megfordulva kiveti a hálót. A centrifugális erő miatt a háló a 

levegőben szétterül, majd a vízbe érve lesüllyed. A sok ólom miatt a széle gyorsabban süllyed, mint a közepe, 

így harangszerűen süllyed a fenékre, bezárva az ott levő halakat. A tartókötelet meghúzva a háló szélei 

zsákszerűen összezárulnak, megakadályozva a halak menekülését. 

6.1.6. Horgászat-fenék horogsor 

( Link 10.8. ) 

Lehet aktív és passzív módszer is, amely általában a hal táplálkozásának ismeretén alapszik, a horgász a hal által 

kedvelt táplálékot felhasználva vagy utánozva fogja meg a halat. 

6.1.7. Elektromos halászat 

Az elektromos halászat egyike az újabb halászati módoknak. Fogási elve azon alapszik, hogy gépi berendezés 

segítségével elektromos erőteret állítanak elő a vízben. A hal testén áthaladó áram az izomzat és az idegrendszer 

működését gátolja. Halas vizeink között vannak olyanok, amelyek hagyományos halászateszközökkel nem, 

vagy csak nagyon nehezen halászhatók meg, ezeknek a vizeknek a lehalászására az elektromos halászati mód a 

legmegfelelőbb. 

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény részletesen szabályozza az elektromos halászat 

alkalmazását. Tilos a hal fogásához váltóáramú elektromos eszköz használata. 

Egyenáramú berendezés is csak akkor vehető igénybe halászat céljára, ha a halászati hatóság indokolt esetben a 

halászatra jogosult kérésére, illetve hozzájárulásával esetileg azt engedélyezi. 

Folyóvízen az eseti engedély azonos vízszakaszon havonta egyszer adható. 

A tilalom alól felmentést az alábbi esetekben lehet kérelmezni: 

• állományszabályozás céljából, 

• keltető házi szaporításhoz szükséges anyahalak gyűjtéséhez, 

• ártéren végzett ivadékmentéshez, 

• rendkívüli kár elhárítása miatt szükséges lehalászáskor, 



 Természetes vízi halászat 

Magyarországon (Szathmári László) 
 

 71  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• tudományos célt szolgáló vizsgálati anyag begyűjtéséhez. 

6.2. Balatoni halászati módszerek 

6.2.1. Nagyhálós halászat 

Tavaszi és őszi keszeghalászat melyet 35-50 mm szembőségű 1000m hosszú hajók vontatta húzóhálóval 

végeznek. 

A hajók 18 m hosszúak, 3,5 m szélesek, súlyuk mintegy 16 tonna. Mindegyik hajó vontat egy dereglyét, és egy 

mestercsónakot. Az egyik dereglyében az 1000 m-es háló van, a másik dereglyébe kerül majd a 

halászzsákmány. A háló a szárnyakon 50-40-35 mm szembőségű, a szaggató 15 mm szembőségű. (csomótól-

csomóig) A felső kötélen (felin) műanyagúszók (parák) biztosítják, hogy a háló ne süllyedjen a vízszín alá. Az 

alsó kettős kötélen ólom nehezékek vannak. Az alin kötelei közé szalmából, sásból készített csutakok, „pörsök” 

kerülnek így biztosítva, hogy a háló az iszapos mederfenéken ne „saraljon” el. A háló zsákjába közel 300 mázsa 

hal fér el. A halas dereglye kettő rekeszre (supedlára) van osztva, amibe 38-40 mázsa hal fér. Nagy öröm, ha a 

zsákmányból jut a supedlák közé, netán még a hálós dereglyébe is. A tanyafejre iránytű segítségével, de mai 

napig sok hajóvezető nagy biztonsággal közlekedik megfigyelései alapján. (a piros ház és a templom legyen egy 

vonalban, a három fehér pince takarja egymást, stb.). 

6.2.2. Állított hálós halászat 

A szembőség alapján nagyfokú szelektivitás (méretben) érhető el. Napjainkban, a Balatonban élő nagytestű 

busaállomány hatékony halászeszköze. A háló ma már korszerű, többszálas multimonofil nagy szakító 

szilárdságú anyagból készül. 

A busaállomány gyérítésére 130 mm szembőségű 1000-1500m hosszú eresztő hálóval (egysoros hálófal) 

éjszaka halásznak. A busaállomány nagy többsége 12-15 kg-os egyedekből áll, és tömegesen ezt a méretet fogja 

meg a fent említett 130 mm-es háló. A zsákmányból már nem egy 40-50 kg-os példány is előkerült. Egy hajóval 

az ötfős brigád ún. eresztős csónakból haljárás, szélirány függvényében elszórja a hálót. A halászatot éjszaka 

folytatják, ezért a hálót bójákkal és világító lámpákkal jelölik meg. A hálót eresztős csónakkal éjszaka többször 

„felnézik” (ellenőrzik) és az esetleges zsákmányt a hajó haltárolójába szállítják. 

6.2.3. Vontatott hálós halászat 

A világon elsőként a spanyolok alkalmazták, az un. vonóhálós halászatot a tengereken. Kettő hajóval zsákos 

hálót vontattak, (akkor erszényhálónak nevezve) kezdetben evezővel, majd vitorlák segítségével. A halászat 

korszerűsítése érdekében 1998. évben 2 darab hajó, a hozzátartozó hálórendszerekkel importból érkezett a 

Balatoni Halászati ZRt.-hez. A hajók az alábbi technikai eszközökkel rendelkeznek: 

• Valmet turbó diesel 180 LE motor, 

• hidraulikus horgony és hálócsörlő rendszer, 

• 3 tonna kapacitású haltároló, 

• elektromos hajófenék-, és fedélzeti szivattyúk, 

• HIAB 032 típusú daru a halászzsákmány haltárolóba emeléséhez és kirakásához 

• mélységmérő, és halradar, 

• GPS navigációs berendezés 

• navigációs radar. 

Jelenleg a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRt. 2 darab 2 és 6 m mélység között állítható zsákos vontatott 

hálóval rendelkezik. 

A hálónak a szelektív fogásra való törekvés miatt a szembősége különböző. Az egyik háló szárnyrészen 200 

mm, majd a torokrész 120mm, a zsákrész 65 mm-es. Ez a háló kifejezetten a nagytestű balatoni busaállomány 
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visszafogásában hatékony. A másik háló Szárnyrésze 60 mm szembőségű (csomótól-csomóig) a torokrész 40 

mm-es, valamint a zsák 25 mm-es szembőségű. Ez a háló a keszegfélék gyérítésének hatékony eszköze. 

A kiválasztott vízterületen a hidraulikus dobról kiengedik a hálót, ami cca.12 - 15 percet vesz igénybe. A hajók 

eltávolodnak „szétnyitnak” egymástól 110-120 m-re, és folyamatosan vontatják a hálót. Óránként a hajók 

„összezárnak”, az egyik hajó tovább vontatja a hálót a másik hajó hátramegy a zsákhoz és hidraulikus daruval 

500-500 kg-ként a hajó haltárolójába emeli a zsákmányt. 

6.2.4. Varsás halászat 

A Kis-Balatonon és a balatoni befolyókon (elsősorban a Zala folyón) tavasszal az angolna éjszakánként 

kivándorol, majd a hajnali órákban visszatér a Balatonba. Ezt használja ki a rekesztő halászati módszer. 

Ajánlott irodalom 

Hagyományos halászati eszközök, Agroinform Kiadó, 2004., S., Kiss 

Halászati alapismeretek, Agroinform Kiadó, 1999., I., Lajkó 



   

 73  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A. függelék - 1. Fejezet mellékletei 

 

 



 1. Fejezet mellékletei  

 74  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 1. Fejezet mellékletei  

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 1. Fejezet mellékletei  

 76  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



   

 77  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

B. függelék - 4. Fejezet mellékletei 

 

 

 

 



 4. Fejezet mellékletei  

 78  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 4. Fejezet mellékletei  

 79  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



   

 80  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

C. függelék - 5. Fejezet mellékletei 

 

 



 5. Fejezet mellékletei  

 81  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 5. Fejezet mellékletei  

 82  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 5. Fejezet mellékletei  

 83  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



 5. Fejezet mellékletei  

 84  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



 5. Fejezet mellékletei  

 85  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



 5. Fejezet mellékletei  

 86  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

 

 



 5. Fejezet mellékletei  

 87  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

 



 5. Fejezet mellékletei  

 88  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



 5. Fejezet mellékletei  

 89  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

 



   

 90  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

D. függelék - 6. Fejezet mellékletei 

 

 



 6. Fejezet mellékletei  

 91  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



   

 92  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

E. függelék - 7. Fejezet mellékletei 

 



 7. Fejezet mellékletei  

 93  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 7. Fejezet mellékletei  

 94  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



 7. Fejezet mellékletei  

 95  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 7. Fejezet mellékletei  

 96  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 7. Fejezet mellékletei  

 97  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 7. Fejezet mellékletei  

 98  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 7. Fejezet mellékletei  

 99  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



 7. Fejezet mellékletei  

 100  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



 7. Fejezet mellékletei  

 101  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



   

 102  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

F. függelék - 8. Fejezet mellékletei 

 

 



 8. Fejezet mellékletei  

 103  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



 8. Fejezet mellékletei  

 104  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

 



 8. Fejezet mellékletei  

 105  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



   

 106  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

G. függelék - 10. Fejezet mellékletei 

 

 



 10. Fejezet mellékletei  

 107  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



 10. Fejezet mellékletei  

 108  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



 10. Fejezet mellékletei  

 109  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 10. Fejezet mellékletei  

 110  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 


