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A ponty (Cyprinus carpio L.)



A ponty



(FAO Fishery Statistics, 2006)



• Jégkorszakig nincsenek fosszilis leletek

• Természetes úton nem jutott el Amerikába (mint 

a csuka)

• A ponty faj pleisztocén végén a Kaszpi- tenger 

mellékén alakulhatott ki

• kb.: 10.000 éve érte el a Duna vízrendszerét

A faj kialakulás



Elterjedés

• Az ember segítségével az Antarktisz kivételével 

minden kontinensre eljutott

• Duna vízrendszere

• egész Európa: Skandináviától Spanyolországig

• Észak-Amerika, Dél-Amerika, Afrika, Ázsia 

AUSZTRÁLIA, stb.



• Nyurga ponty 

(Cyprinus c. c. 

morpha hungaricus) 

• Tőponty (Cyprinus c. 

c. morpha 

acuminatus)

• Nemes ponty: 

(Cyprinus c. c. 

morpha nobilis)

„Formák”



Tájfajták

• Adott gazdasághoz régiókhoz alkalmazkodott 

populációk (OMMI által minősített):

– tatai pikkelyes, hortobágyi tükrös és 

pikkelyes, a szegedi, biharugra,i varászlói, 

alsósomogyi, dinnyési, attalai, és szarvasi 

tükrös stb.



Ökológiai igény

• 104 kromószoma (pontyfélék 50 körül)

• Melegvízi halfaj (0 °C-30 °C) 

• 8 °C

• Oxigénigény 3 mg/l, rövid ideig 0,5 mg/l

• A mérsékelt égövben lassabb, a trópusok gyors 

növekedés



Megjelenése:

• változatos pikkelyzet

• 2 pár bajusz

• „harmonikszerű” száj

• hát- , mell- , farokalatti úszó sugara 

megvastagodott

• a 20 kg-ot és a 100 cm-t is

meghaladhatja



Táplálkozás

Mindenevő:

– alsóbbrendű rákok (zooplankton)

– férgek (Tubifex spp.)

– rovarlárvák (Chironomus spp.)

– csigák, kagylók (vándorkagyló)

– vízinövények magjai, hajtásai

– Képes hasznosítani az olcsó 

gabonamagvakat!





Szaporodás I.

• Ivarérettség: 4-5 évesen

• 17-20 °C 5-6 mg/l

• fűvel vagy finomszálú növénnyel borított aljzat

• áradó víz (csökkenő iontartalom)



Szaporodás II.

• 60-70 napfok (3-5 nap)

• 4-5 nap függeszkedő lárva

• táplálkozó lárva (kerekesférgek, alsóbbrendű 

rákok) 5-7 mm

• nagy mortalitás (10 kilós anyahal 1,000,000 ikra)



A világ ponty termelése

(FAO Fishery Statistic) 



Koi – Japán színes ponty



A fehér és pettyes busa

(Hypophthalmichthys molitrix, 

Hypophthalmichthys nobilis)



Elnevezések

(Fehér busa)

• Ezüst kínai ponty

• Ezüstponty

• Kínai ponty

• Vastag homlokú hal

• Kínai algaszőrű hal

• Angol név: Silver carp

• Német név: Silberkarpfen



Származás, eredet

(Fehér busa)

Fehér busa: Kína egész területén elterjedt

(FAO Fishery Statistics, 2006)



A fehér busa jellemzői

• teste oldalról lapított; 

• feje közepes méretű; 

• szája felsőállású; 

• szeme a fej alsó részén 

helyezkedik el

• hátúszó viszonylag kicsi; 

• farokúszó mélyen kimetszett.



Elterjedés, szaporodás

(Fehér busa)

• Magyarországra 1963 Kínából

• Tipikus folyóvízi halfaj

• Ívás term. körülmények közt: május-június 

(hárs)

• hazánkban: tejes 4-6, ikrás 5-6 év alatt válik 

ivaréretté



• Tisza vízrendszerében hazánkban is leívik, 

kubikgödrök

• halászok megfigyelései

• ikraszemek lerakáskor: 1,2 mm - duzzad: 4-4,5 

mm, nagy áttetsző 

• kelés 1-1,5 nap, 6 mm-es lárva

• 8 mm - elkezd táplálkozni

Szaporodás, táplálkozás

(Fehér busa)



• Zsenge ivadék tápl.:  kerekesférgek, majd 

fokozatosan nagyobb zooplankton (pontyfélék)

• 1,5 cm-es ivadék: detritusz, baktérium, 

fitoplankton, zooplankton

• Kopoltyútüskékből-szűrőszerv

• irodalomban eltérő megfigyelések a 

táplálkozására vonatkozóan

Táplálkozás

(Fehér busa)



• A korral nő az algafogyasztás

• A három-négynyaras busák táplálékában 

növekszik a nagyobb termetű kékalgák 

mennyisége

• NEM egyértelműen 

fitoplankton fogyasztó!!!

Táplálkozás

(Fehér busa)



Hasznosítás

(Fehér busa)

• polikultúrában

• holtágak, víztározók intenzív halászati 

hasznosítása

• gond: nehezen halászható

• „kormorán rezisztens”

• nagy fej (vágási veszteség, planktonszűrő)



Egyebek

(Fehér busa)

• Közepes húsminőség

• alacsony telített-, magas Ώ3 zsírsavtartalom

• laza hús

• több szálka

• nehezen szállítható, élve nem árusítható

• nehezen értékesíthető, nem népszerű



Elnevezések

(Pettyes busa)

• Kínai ponty

• Márványhal

• Márványponty

• Pettyes ponty

• Pettyes széles homlokú hal

• Angol név: Bighead carp

• Német: név: Marmorkarpfen



• Pettyes busa: Kína középső és déli része; 

Származás, eredet, jellemzők

(Pettyes busa)

(FAO Fishery Statistics, 2006)



A pettyes busa jellemzői

• feje feltűnően nagy; szemei a fej alsó részén 

helyezkednek el;

• farokúszó nagy

• teste lapos, közepesen magas;



Szaporodás

(Pettyes busa)

• apró ikra, de többszörösére duzzad

• Magyarországon nem figyelték meg természetes 
szaporulatát

• tejesek 6-7, ikrások 7-8 év



• A fehér busától eltérően nem szivacsos, hanem 

lemezes kopoltyúszűrők

• szűrők közti távolság 120 μm

• zooplankton szervezetek, kisebb arányban algák

• pontynak táplálék-konkurense lehet

Táplálkozás

(Pettyes busa)



(FAO Fishery Statistic) 



Az amur

Ctenopharyngodon idella

Valenciennes, 1844



Az amur egyéb elnevezései

• amuri kele

• fehér amur (hal)

• fű (evő) hal

• fűponty

• zöldponty



Az amur elterjedése

Eredeti előfordulási helye:

kínai nagy folyók (Jangce, Sárga folyó)

(FAO Fishery Statistics, 2006)



Az amur jellemzése

• Izmos, torpedó formájú hal

• Szája félig alsó állású, ajkai vastagok

• Nagy szemei alacsonyan ülnek

• Úszói nem nagyok



Az amur táplálkozása I.

▪ Magasabb rendű növényzet

▪ Szárazföld eredetű növényi

táplálék    (kaszált fűfélék lucerna,

lóhere, stb)

▪ Abraktakarmány



• Tipikus folyóvízi hal, de az őshazájában nem 

teljesen azonos körülmények vannak

• falánk állat, de 12 C° alatt nem eszik

• 25 C° felett akár napi fogyasztása 

testtömegének 100-120%-át elérheti, gyors 

bélműködése miatt a tápanyagok biz. része 

kihasználatlan marad-halürülék-táplálék a vízi 

szervezeteknek

Az amur táplálkozása II.



Az amur szerepe a tógazdaságokban

• Elhanyagolt, benádasodott tavak rekultivációja

• Táplálékforrást biztosít más halfajoknak

• Növeli a hozamot



Szaporodás természetes körülmények közt

• Ivarérettségét Kínában 4 év alatt, Maláj 

félszigeten 14 hónaposan, Indiában 2-3 év, 

Magyaroszágon 6-8 évesen éri el

• ívási időszak: május -június-július (hársfa)

• nász napközben, felszín közelében, közben a 

halak gyakran kiugrálnak

• egy ikrást 2-3 tejes követ



A szaporodás természetes körülmények 

között

Fehér busa

Pettyes busa

Amur



A compó
Tinca tinca



Leírás

Egyéb nevek:

• cigányhal

• gyászkeszeg

• haldoktor

• nyálkás compó

• sárhal

• tathal

Angol név: Tench

Német név: Schleie



• vaskos test fejlett példány: 20-30 cm

• apró pikkelyek

• színezet: vízterületenként változó

• szájzug 1-1 bajuszka

• nyálkás

A compó jellemzése



A compó elterjedése

• Őshonos

• Európa, Szibéria, Kisázsia

• Ciprusra telepítették 1984 itthonról



Biológia

• Síkvidéki állóvíz, lassabb folyók

• tavak, holtágak iszapos részei

• sűrű lágy szárú növényzettel benőtt

• téli álmot alszik, nem táplálkozik



Szaporodás

• Ikrások: 3-4

• tejes: 2-3 év

• ivari dimorfizmus erős

• május végén, 20 fok felett kezd ívni, dús 

növényzet, sekély víz, 200-300 000 ikra

• 2 hetente ívik, augusztus elejéig tarthat

• ikraméret: 0,8-1 mm



Táplálkozás, növekedés

• Iszapból kikotort táplálék, árvaszúnyoglárva

férgek, csigák

• árvíz visszahúzódását a leglassabban 
követik, a kubikgödrökben ragadnak-
pusztulás

• növekedése: lassú, pontyhozam ötöde

• 2 nyár: 10-15 cm

• 3 év ősze 20 cm, 150-250 gramm 



Hasznosítás I.

• gazdasági szempontból értékes, de kiszorult 

a termelésből

• horgászat (rekord 3,74 kg)

• Magyarországon nem használják ki

• nehézkes lehalászás (iszap)

• süllő szállítás

• díszhalként is

- Aranycompó (xantophora, szeme depigmentált)

- Ezüst változat



• az aktívabb ponty kiszorította, táplálék 

konkurense, 

• népesítésnél a ponty 1 évvel fiatalabb legyen

• vízminőségre kevéssé érzékeny, ellenálló, 

néhány parazita  (Ergasilus) (igen nyálkás és laza 

bőr)

Hasznosítás II.



Egyebek

• Fehér húsú

• kissé zsíros

• kiváló minőségű

• ízletes, változatosan elkészíthető

• külföldön jól értékesíthető



Süllő (Sander lucioperca)



• Őshonos halfajunk

Elterjedése



Világon akvakultúrában előállított süllő 

mennyisége

(FAO Fishery Statistic)



• Sügérfélék családja

• Teste megnyúlt, oldalról enyhén lapított

• Feje hosszú, de nem nagy

• Csúcsba nyíló száj, benne fogak (ebfogak)

• Két hátúszója jól elkülönül

• Háta sötét szürke, oldalai ezüstösek, hátvonaltól a test 

közepéig 8-12 sötét sáv húzódik

• Színe élőhelyenként változik (aljzat, víz szín)

• Rendkívül érzékeny faj (min. 5-6 mg/l O2)

Jellemzése  



• Obligát ragadozó

• Az adott vízterületen élő halak közül válogat

• Általában nem a faj, hanem a méret számít, 

főként a kisebb méretet preferálja

Táplálkozás



Ivarérés - 3-4 évesen

• 10°C, március vége - április eleje

• A nemek elkülöníthetők (hímek sötétebbek, 
nőstények pocakosak)

• Ívás kemény aljzaton, az ívóhelyet a hím tisztítja, 
védi

Lárva kelése után is még őrzi őket pár napig

• Ikrafejlődéhez: hőmérséklet (12-18°C), megfelelő 
O2

• Lárvák tápláléka: cyclops, naupliusok, rotatoria

• Fokozatosan térnek át: árvaszúnyoglárva

• Megmaradás szempontjából legkritikusabb a 
ragadozó életmódra való áttérés

Szaporodás



• Természetes vizeink legértékesebb halfaja

• Legtöbbet a Balatonból fogják, horgászattal 

egyaránt

• Táplálékát jól transzformálja kiváló minőségű hússá

• Kifogott mennyiségük csökkenő tendenciát mutat

• Jó sporthal

• Húsa magas áron korlátlanul értékesíthető

• Iparszerű tenyésztési technológia még kidolgozatlan

Jelentősség



Csuka (Esox lucius)



• Északi féltekén általánosan elterjedt

• Skandináv-félsziget legészakibb része, 

Appennini-félszigettől délre, Dalmáciából 

hiányzik

• Telepítések miatt Spanyolországban, 

Portugáliában, Marokkóban, Tunéziában is 

megtalálható 

• Félsós (brakk) vizekben is megél (Balti- és 

Északi-tenger

Elterjedés





• Jellegzetes testalkata, feje a testéhez képest nagy

• Megnyúlt teste oldalról lapított, hát-has vonal 
párhuzamos

• Úszói kicsik, a hátúszó egészen hátul, a mellúszók 
közvetlenül a kopoltyúfedő alatt

• Ragadozó fogak, befelé haladva egyre nagyobbak, 
nyelven is apró fogak

• Színe zöldes szürke, has felé világosodó, különleges

• Úszói vöröses színűek

• Színe változékony (kor, élőhely, életmód)

• Ezüst színváltozata: Észak-Amerika, ritka

Jellemzés



• Tipikus állóvízi, növényzettel benőtt tavak, parti 

zóna

• Hazánkban általános

• Csak tavasszal vándorol ívóhelyre

Jellemzés II. 



• Halak, rovarlárvák, rákok, csigák, emlős, béka, 

madár

• Nem válogatós, ahogy nő, úgy fogyaszt egyre 

nagyobb táplálékot, amit mérete alapján választ

• Inkább nappal aktív, lesből támad

• Szinte egész évben táplálkozik, nyáron, íváskor 

mérséklődik

• Gyorsan gyarapodik, jól hasznosít

Táplálkozás 



Ivarérés: 2-3 év

• Ívás: február vége - március, sekélyben ívnak

• A nagyobbak párosan, a kisebbek 4 fős csoportokban

• Vízi növényzet, nádtorzsa, elárasztott terület ( a 
vízszintingadozás az egész szaporulatot tönkreteheti)

• A reggeli órákban kezdődik a nász, 2-5 napig is eltarthat

• Viszonylag nagy területen szórják szét az ikrákat

• 2,5 mm-esek, ragadnak a növényre, sok idő (2 hét) kell a 
kelésig a hideg víz miatt

• A kikelő lárva napokig kapaszkodik még

• A zsenge ivadék a növényzetben bújik el

Szaporodás





• Jelentős szerep a természetesvízi halászatban

• Egy kivételesen kedvező vízjárású évet nagy intenzitású 

csuka létszám növekedés követ

• Elszaporodó fehérhal állomány ritkítása

• Oda kell figyelni a csukaállományra is, mert fajtársait 

nagy mértékben pusztítja

• Leginkább kedvelt sporthal a horgászok köreiben

Jelentősség



• Nem terjedt még igazán el a tógazdasági 
termelése

• Nehéz a megfelelő mennyiségű táplálékot 
biztosítani

• Meghúzódhat átteleléskor és a következő évben 
súlyos károkat okoz

• Pedig célszerű lenne korszerű módszert 
kidolgozni

• Húsa kissé száraz, szálkás

Jelentőség II.



Harcsa (Silurus glanis)



• Természetes elterjedésének határai: 
franciaországi Doubs folyó és a Rajna 
vízrendszere, azonban az utóbbi évtizedekben 
egész Francia- és Spanyolországban 
meghonosodott

• Keleti határ: Aral-tó vízgyűjtő területe

• Dániából kipusztult, sikertelen visszatelepítések

• Az Appennini-félszigeten nem őshonos, de 1957 
óta folyamatos elterjedését figyelték meg

Elterjedés





• Hatalmas feje lapított, törzse rövid, farka oldalról lapított
• Szájában apró, hegyes fogak ülnek
• Felső állkapcson egy pár hosszú bajuszszál, alsó állkapcson 2 

pár vékonyabb bajuszszál
• Szeme apró
• Hátúszójában 1 kemény és 2-4 lágy sugár van, farok alatti 

úszójában 77-92 db lágy sugár van
• Szürkés vagy olajbarna színezet, oldalai márványozottak
• Alacsony oxigénigényű, vizek szennyezettségét viszonylag jól 

tűri
• Nem köves aljzatú állóvizek, lassú folyók
• Nappal rejtekhelyén tartózkodik (alámosott partrészek, víz 

alatti tuskók), éjjel aktív
• Kisebb csapatokban keres táplálékot, az öregek magányosak, 

vermelőhelyekre nagyobb csapatban

Jellemzés



• Élő és dög egyaránt, vízimadarak, emlősök, 
kérészlárvák, halak, kagylók, csigák

• Csak a túl nagyra nőtt példányok okoznak jelentős kárt

• Falánk halfaj: préda nagysága, táplálkozás gyakorisága 
(melegebb vízben gyorsul az anyagcsere)

• A táplálék nagyon jól hasznosul

• 6-8 kg táplálék - 1kg testtömeg gyarapodásra

Táplálkozás



Ivarérés

• 4-5 éves korban

• Áprilisban indulnak meg ívóhelyet keresni

• A nemek megkülönböztethetőek: tejes - szögletes 
állkapocs, az ivari szemölcs hegyes, színezete élénkebb, 
mellúszójának első sugara S alakú 

• Ikrás - az ivari szemölcs lekerekített

• A hím tisztítja a leendő fészket, ami lehet bokor, fűzfa, 
gyökerek, vagy gödröt ás a nád szélében

• Ívás: május vége - június, tartós 20°C felett

Szaporodás



• Az ívás mozgalmas a hím szinte kipréseli az ikrásból az 

ikrát, a tejes azonnal termékenyíti a kijutott ikrát, amik a 

gyökerekre ragadnak, vagy a halak a farkukkal 

rátapasztják őket, ennek ellenére potyoghat le az 

iszapba, azok elpusztulnak

• Éjszaka ívnak hajnalig

• A hím őrzi a fészket, és ellátja az ikrákat friss oxigéndús 

vízzel

• Kelés 3 nap múlva, 5-7 nap után önálló táplálkozás

Lárva tápláléka: ágascsápú rákok, majd árvaszúnyoglárvák

• Ragadozó életmódra már 3-5 cm-esen átállnak

Szaporodás II.





• Természetesvízi halászat legfontosabb halfaja

• Kifogott mennyiség csökkenő tendencia

• Nagy a piaci értéke

• Horgászok körében is egyre népszerűbb, egyre 
többet fognak (kihelyezés + horgászmód 
alakulása = sportosabb, nagyobb erejű 
eszközök)

• Terjedőben van a tógazdasági tenyésztés 

– gyors növekedése

– kevéssé törik, mint ragadozó

• A félmesterséges tógazdasági harcsatermelés 
nem volt folyamatos, oka:  darakór

Jelentősség



• Húsa szálkátlan, rendkívül ízletes

• 5 kg alattiak húsa a legjobb minőségű és a 

nyúzással ezeknek a legkisebb a vágási 

vesztesége (bőr + az alatti zsírréteg eltávolítása)

Jelentősség II.



Afrikai harcsa (Clarias gariepinus)



• Afrika, Kis-Ázsia, Törökország déli része

• Magyarországra először 1984-ben hozták be

• Több horgásztóba is telepítik szezonálisan

Elterjedés



A legfontosabb afrikai harcsa termelő 

országok

FAO Fishery Statistics, 2006



• Zacskósharcsafélék családja

• Teste megnyúlt, hengeres

• Nagy feje erősen lapított

• Szeme kicsi

• Szája nagy és végállású, körülötte 8 bajusszál

• Hátúszója feltűnően hosszú

• Farokúszó szegélye lekerekített, bemetszés nélküli

• Teste csupasz, pikkelytelen

Jellemzés   



• A mederfenéktől a felszínig keresi táplálékát

• Mindent megeszik, amihez hozzáfér

• Kezdetben zooplanktont fogyaszt

• Később vízi rovarlárvákat, alsórendű rákokat, 

puhatestűeket, különböző növényi anyagokat, 

szerves törmeléket és halat

Táplálkozás



• Eredeti élőhelyén április és december között a 

frissen elárasztott területek növényzetére ívik

• Igen könnyen szaporítható

• 400-600 g-os testtömegtől kezdve érett 

ivarterméket termel

• 2 napra kelnek

Szaporodás



• Folyamatosan nő

• Kizárólag a hőmérsékletre igényes

• Olcsón előállítható

• Húsa ízletes és szálkátlan

Jelentősség

FAO Fishery 

Statistics



Sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario)



• Őshonos halunk

• Eredetileg csak Európa édesvizeiben élt, de a 

telepítések folytán eljutott szinte minden 

kontinensre

Elterjedés



• Teste orsószerű, oldalról kissé lapított

• Orra tompa és rövid

• Szája nagy és csúcsba nyíló

• Felső állkapcsa eléri, vagy túlnyúlik a szem hátsó 
szélének vonalán

• Hátát, oldalát, esetleg úszóit világos udvarral 
körülvett fekete és rendszerint piros pettyek díszítik

• Sebes sodrású, oxigénben gazdag, hideg vizeket 
kedveli

Jellemzés



• Bolharákok, ászkarákok, rovarlárvák, vízre hulló 

rovarok

• A nagyobb példányok halakat is fogyasztanak

Táplálkozás



• 4-5 évesen válik ivaréretté

• Októbertől decemberig

• Mederfenéken kialakított mélyedésbe ívik, majd 

sóderrel betakarja

• Ikra 4-5 mm

• 200-1000 db/példány

• Intenzíven szaporítják

Szaporodás



• A jelenleginél többet is lehetne értékesíteni

• Növekvő horgászati igény

• Ízletes hús

Jelentősség



Pisztrángfélék



Szivárványos pisztráng (Oncorhyncus 

mykiss)



Elterjedés

(FAO Fishery Statistics, 2006)



Jellemzés

• A szivárványos pisztráng testalkata szintén torpedó 

alakú.

• A sebes pisztrángénál kisebb fogai vannak.

• Az oldalvonal mentén és a kopoltyúfedőin végig egy 

rózsaszínes, irizáló, szivárványos sáv található.

• A testén csak apró fekete vagy barnásfekete pöttyök 

találhatók.

• Környezetével szembeni igénye egy kicsit szerényebb, 

alacsonyabb oxigéntartalom (6-7 mg/l) és magasabb 

vízhőmérséklet (20-23 ⁰C) mellett is megél.



Táplálkozás

• Nem olyan félénk, mint a sebes pisztráng.

• Fiatal egyedek gerinctelen vízi szervezteket 

fogyasztanak elsősorban.

• Idősebb egyedek halakat fogyasztanak főleg.

• Tápra jól szoktatható.



Szaporodás

• Ivarérettségét 3-4 éves korban éri el.

• Ívási időszakát tekintve megkülönböztetünk ősszel 

(október-december) és tavasszal (január-március) ívó 

populációkat.



Jelentősség

• Húsa a sebes pisztrángéhoz hasonló ízű és értékű .

• Nem őshonos fajunk ezért, telepítése korlátozva van.

• A világon az egyik legnagyobb mennyiségben 

tenyésztett halfaj. 

(FAO Fishery 

Statistics, 2006)


