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• Bodorka Rutilus rutilus
(Linnaeus, 1758) :              

• őshonos

• felső állású szája csúcsba 
nyíló, szemköre piros, 
páros úszói sárgás 
téglavörösek, hátúszóinak 
kezdete = a hasúszók 
kezdetével, 

• Háta zöldes, oldalai 
ezüstös színűek

• Vörösszárnyú keszeg 
Scardinius 
erythrophthalmus (Linnaeus, 
1758)

• őshonos

• vörösszárnyú keszeg szája 
középállású, szemköre 
narancssárga, páros úszói 
vérvörösek, hátúszója jóval 
hátrább áll, mint hasúszói 
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Domolykó Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)

• Megjelenése:

• henger alakú

• háta barnászöld, oldalai ezüstös, aranyos csillogásúak, úszói 
pirosas színezetűek

• Feje, szeme nagy.

• Horgászata:

• Nagyon óvatos, tanulékony

• Falánk

• Pergetés, legyezés…
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Hasonló fajok: Az amur hátúszója kissé 

előrébb kezdődik, mint a hasúszója. A 

jászkeszeg teste magasabb, szája kicsi, 

pikkelyeinek száma az oldalvonalon 55-

60. 



Jászkeszeg Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

• Mérsékelten magas hátú, oldalról lapított hal, hát- és 

hasvonala hasonló mértékben ívelt. 

• Hátúszója kicsivel hátrébb kezdődik, mint a hasúszók. 

• Feje és szeme közepes nagyságú, szája viszonylag 

kicsi, csúcsba nyíló.

• Szájszöglete nem éri el a szem elejének vonalát.

• Pikkelyei aprók, de elég erősen ülnek. 



• Hasonló fajok: Az alakját tekintve hasonló bodorkához, 

aminek a szemgyűrűje rendszerint narancsos árnyalatú, 

és oldalvonalán csak 40-46 pikkely van. A vörösszárnyú 

keszeg oldalvonalán is csak 38-42 a pikkelyek száma, 

szája pedig fölső állású. A domolykó és a balin szája 

viszont nagyobb, eléri a szemük vonalát.



• Megjelenése:

• Ragadozó életmód 

• Félig fölső állású szája nagy, 

szájszöglete a szem alatt van. 

• Alsó állkapcsának csúcsa 

kissé felfelé hajló, enyhén kampós. 

Balin  (Aspius aspius)
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• Hasonló fajok: Nagy szája miatt hasonlít hozzá a 

domolykó, de annak pikkelyei nagyobbak – számuk 

az oldalvonalon 44-46 –, anális úszója rövidebb és 

domború szegélyű. A balin ivadéka a küszhöz is 

hasonló, de utóbbinak a szája kicsi, nem ér a szeme 

alá, anális úszóját ellenben több, 17-20 osztott 

sugár támasztja.



Küsz – Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)

• Megnyúlt, oldalról erősen lapított testű hal.

• Hátvonala kevésbé, hasvonala kissé jobban ívelt. 

• Orra hegyesedő, szeme nagy. 

• Szája felső állású, a hasítéka ferdén fölfelé irányul. 

Hasonló fajok: A balin szája a szeme alá ér, farkalatti 
úszójában 12-14 osztott sugár található. A domolykó
teste vaskosabb, szája nagy és csúcsba nyíló, rövid 
anális úszójában 7-9 osztott sugár van.



Karikakeszeg Abramis bjoerkna (Linnaeus, 1758)

• Magas hátú, oldalról lapított testű hal. 

• Feje kicsi, orra rövid és tompán lekerekített, a szeme 

nagy. 

• Kicsiny szája csúcsba nyíló vagy félig alsó állású. 

• Páros úszóinak töve gyakran vörhenyes. Nem nő 

nagyra, maximális hossza 25-30 cm.



• Hasonló fajok: Leginkább a dévérkeszeggel téveszthető 
össze, de annak oldalvonala és hátúszója között 12-13 
hosszanti pikkelysor húzódik, és az oldalvonaltól a hát 
íve felé haladva a pikkelyek mérete körülbelül a felére 
csökken. A laposkeszeg és a bagolykeszeg anális 
úszója jóval hosszabb, legalább 35 osztott sugár 
számlálható benne. A szilvaorrú keszeg szája teljesen 
alsó állású.



Dévérkeszeg Abramis brama (Linnaeus, 1758 
• Oldalról erősen lapított, magas testű hal. 

• Feje kicsi, orra rövid és tompán lekerekített. 

• A szeme közepes nagyságú, a szája kicsi és félig alsó 
állású. 

• A sorokon fölfelé haladva a pikkelyek mérete nagyon 
lecsökken, a fölső sorokban már csak feleakkorák, mint 
az oldalvonal közelében.

• Páros úszói rendszerint szürkék. 

• Legnagyobb keszegfajunk, fél méternél nagyobb 
testhosszt is elérhet. 

• nászkiütés
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• Hasonló fajok: Legjobban a karikakeszeg

hasonlít hozzá, de annak oldalvonala fölött csak 

8-10 pikkelysor húzódik, és a sorokban fölfelé 

haladva a pikkelyméret kevésbé csökken. A 

laposkeszeg és a bagolykeszeg anális úszója 

hosszabb, minimálisan 35 osztott sugarat 

tartalmaz. A szilvaorrú keszeg szája teljesen 

alsó állású.



• Laposkeszeg Abramis ballerus (Linnaeus, 
1758)

• Teste megnyúlt, oldalról erősen lapított, 
különösen a fiatalabbaké. 

• Feje kicsi, orra rövid és hegyes, a szeme 
közepes méretű. 

• Szája félig fölső állású, kicsi, szájhasítéka ferdén 
fölfelé irányul. 

• Pikkelyei ezüstfényűek, a szegélyük sötétebb. 



• Hasonló fajok: Legjobban a bagolykeszeg
hasonlít hozzá, de annak az orra lekerekített, 
szája félig alsó állású, és pikkelyeinek száma az 
oldalvonalon csak 48-52. A karikakeszeg és a 
dévérkeszeg oldalvonalán ugyancsak kevesebb 
pikkely számlálható, és farkalatti úszójukban is 
kevesebb az osztott sugarak száma, még a 
harmincat sem éri el. A szilvaorrú keszeg szája 
teljesen alsó állású.



Bagolykeszeg Abramis sapa (Pallas, 1814)

• Nyúlánk, de idősebb korban magas hátú, 
oldalról lapított testű hal. 

• Feje kicsi, orra rövid és nagy ívben lekerekített, 
a szeme feltűnően nagy.

• Kicsi, félig alsó állású szájára az orra szinte 
ráborul, de nem nyúlik eléje. 

• Farokúszója mélyen bemetszett, alsó lebenye 
kissé hosszabb a felsőnél. 

• Úszói sárgásszürkék 



• Hasonló fajok: Ugyancsak nagyon hosszú farkalatti 
úszója miatt hasonlít hozzá a laposkeszeg, de annak az 
orra hegyes, szája félig felső állású, és a pikkelyei sokkal 
kisebbek: számuk az oldalvonalon 65-75. Alakra és 
szájállásra nézve hasonló a dévérkeszeg és a 
karikaszeg, de mindkettőnek rövidebb az anális úszója, 
harmincnál kevesebb sugár támasztja. Ugyanez 
érvényes a szilvaorrú keszegre, emellett annak a szája 
teljesen alsó állású.



Szilvaorrú keszeg Vimba vimba (Linnaeus, 1758)

• Nyúlánk, oldalról lapított, mérsékelten magas hátú hal. 

• Közepes nagyságú fejéhez mérten az orra hosszú –
nagyobb a szem átmérőjénél –, és előrébb nyúlik, mint a 
fölső állkapocs. 

• Szája alsó állású, alulról nézve U alakú, ajkai 
lekerekítettek, nem éles szélűek. 

• A hát- és a farokúszó között a pikkelyek egy fűrészes élt 
alkotnak. 



• Hasonló fajok: Előreugró orra és alsó állású szája a 
paduchoz teszi hasonlóvá, de annak szája alulról nézve 
nem U alakú, csak kissé ívelt, majdnem egyenes, az 
ajkai vésőszerűen élesek, és anális úszójában csak 10-
12 osztott sugár van. A karikakeszeg, a dévérkeszeg és 
a bagolykeszeg szája legföljebb félig alsó állású, orruk 
nem nyúlik a szájuknál előbbre, a hátuk magasabban 
ívelt, és emellett még a pikkelyek számában is 
különböznek.



Paduc – Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)

• Megnyúlt, alacsony testű, oldalról lapított hal. 

• Feje aránylag kicsi, de orra hosszú, a száj elé nyúlik.

• Alsó állású szájának hasítéka harántirányú, alulról nézve csupán 
enyhén ívelt, majdnem egyenes vonalú. 

• Alsó ajka a rajta képződő szarubevonattól kemény és éles. 

• Hát- és hasúszójának kezdete egy vonalba esik, farkalatti úszója a 
hátúszó alapja mögött kezdődik. 



• Hasonló fajok: A szilvaorrú keszeg előreugró 

orra miatt hasonlít nagyon, de a szája alulról 

nézve nem enyhén ívelt, hanem U alakú, a 

farkalatti úszója pedig jóval hosszabb, 18-22 

osztott sugár számlálható benne.



Garda (Peletus cultratus)
• teste hosszúkás, igen lapos, kardszerű

• Mellúszói feltűnően nagyok

• Oldalvonala szokatlanul kanyarog

• Szájnyílása felfelé nyílik

• Hasonló fajok: Kifejlett 

példányaihoz egyetlen más 

halunk sem hasonlít igazán.



Menyhal (Lota lota, tőkehalfélék cs.)

•Megjelenése:

•Feje békaszerű

•áll közepén bajuszszál

•Szájában apró fogak

•Pikkelyei mélyen a bőrben

•Hasonló fajok: Alakja, színezete és hosszú 

anális úszója a harcsához teszi hasonlatossá, 

de annak csupán egyetlen, igen rövid 

hátúszója van, bajusza ellenben 6, köztük 2 

igen hosszú is. Az afrikai harcsának ugyan 

szintén igen hosszú a hátúszója, de 8 

bajuszszála van. Más faj nem hasonlít hozzá 

annyira, hogy a megkülönböztetése gondot 

jelenthetne.



Süllő  (Sander lucioperca)

Kősüllő (Sander volgensis)
•Süllő: őshonos

•Megjelenése:

•oldalvonalon túlérő 

szabálytalan alakú sötét 

sávok

•Állkapcson ún. ebfogak

•Kősüllő: őshonos

•Megjelenése:

•ebfogak nincsenek

•kékesfekete harántsávok , 

száma általában 7-8 



Sügér - Perca fluviatilis

Pisztrángsügér - Micropterus salmoides

•Sügér: őshonos

•Megjelenése:

•5-9 sötét, feketés-zöld keresztsáv

•Pisztrángsügér: honosított

•Megjelenése:

•Száj hasítéka túlér a szem vonalán

•Hátúszó fej felé eső része tüskés, a farok felé 

eső tüske nélküli

•Horgászatuk:

•Pergetés, műlegyezés…

•Sportos hal

•Rekord: 

•1, 4 kg illetve 2, 2 kg



• Vágódurbincs – Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 
1758) 

• Teste megnyúlt, mérsékelten magas, oldalról 
összenyomott. Feje és lekerekített orra aránylag hosszú, 
a szeme nagy. Csúcsba nyíló szája kicsi, fölső 
állkapcsának vége nem ér a szem alá. Hátúszója hosszú 
és magas.

• Kis növésű halunk, jól fejlett példányai sem haladják 
meg a 10-15 cm-es hosszúságot.

• Hasonló fajok: Hasonló alakú a sügér, azonban annak 
az első hátúszója végén fekete foltot visel, oldala 
sávozott. 



Naphal Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

• Teste zömök, igen magas, oldalról erősen lapított.

• Feje viszonylag nagy, orra rövid, alig hosszabb, mint a 
szem átmérője. 

• A kifejlett példányok kopoltyúfedőjének felső részén egy 
fülszerű, fekete-piros folttal díszített bőrfüggelék van 

• Színe kékes olajzöld, tarka mintázattal. 

• Hasonló fajok: Halaink közül legközelebbi rokona, a 
pisztrángsügér hasonlít hozzá, melynek hátúszója és 
anális úszója is hasonló felépítésű, ellenben teste 
nyújtottabb, nagy szája a szeme alá ér, és kopoltyújáról 
hiányzik a színes folttal díszített bőrfüggelék. 



Egy legenda jár a horgászok között, miszerint az idő
amit az ember horgászással tölt, nem számít bele a 

kiszabott élettartamába... 

...így elódázhatjuk az elkerülhetetlent...

...talán örökre.


