
Horgászvízkezelő-Tógazda 

Tanfolyam

(Elméleti képzés)

Vízi élettájak, a halak élőhelye szerinti felosztás (szinttájak) 



Vízi élettájak

• Faciál (vízfelszíni élettáj)

• Fitál (makrovegetáció borítású vízi élettáj)

• Bentál (üldékben lévő vízi élettáj)

• Pelagiál (nyíltvízi élettáj)

• Sztigál 

• Freatál 
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Vízfelszín (Faciál)

• Vízfelszín (facial régió)

A víz - levegő határfelületén: neuszton és pleuszton

Neuszton: a víz felületi hártyáján élő szervezetek

együttese. Levegő felé: epineuszton, víz felé:

hiponeuszton). (Többnyire mozgásképtelenek, önmaguktól

legfeljebb csak elhanyagolható mozgásra képesek).

Pleuszton: szabad szemmel

látható állatok és növények

együttese (aktívan, intenzíven,

öntevékenyen mozognak)
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A parti tájék vízinövényzettel borított, 

terület (Fitál)

• Rhizomenon (alapkőzetben, vagy üledékben 
gyökereznek)
– Nád, gyékény, káka

– Tündérrózsa, vízitök

– Süllőhínár, átokhínár

• Metafiton (gyökerező mocsári- és 
hínárnövényzet közötti vízben élő, az ott lebegő, 
vagy aktívan mozgó élőlények)
– Békalencse, rence

– Csillósok, rotatoriák, kisrákok, nadályok , stb. 
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A vízfenék élővilága

(bentál)

Litorális benton: átvilágított zóna –

termelés is folyik

Profundális benton: Csak fogyasztó

és lebontó szervezetek találhatóak

A benton élővilága függ az aljzat típusától:



• Üledék – eredete szerint:

• Autochton (a víztestben keletkező)
– Meder alakítás, aprítás

– Kicsapódás

– Fizikai-kémiai úton

– Biológiai hatásra

– Elpusztuló szerves anyagok (plankton eső)

• Allochton (kívülről bejutó)
– Vízfolyások

– Szél
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Nyíltvízi élettáj (Pelagiál)

• Plankton

• Nekton
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Plankton

A vízben lebegő élőlények összessége, melyek saját 
mozgása a vízhez képest elhanyagolható.

Jellemző létformája az alzat nélküli lebegés

Lebegés növelése érdekében:

– felület-tömeg arány javítása (pl. kocsonyás burok)

– gázvakuólumok képzése

– telítetlen zsírsavak építése a telítettekkel szemben

– alaki ellenállás növelése – különféle nyúlványok,

nagyfelület+ test, vagy telep alak



A plankton önálló ökoszisztéma,

módszertani okokból azonban indokolt

felosztani az alábbi csoportokra:

– Bakterioplankton

– Fitoplankton

– Zooplankton



Nyíltvízi élettáj (Pelagiál)

• Plankton

• Nekton



Nekton

Aktív önálló mozgásra képes, alzat nélkül élő 

társulás

Édesvizekben jellemzően halak alkotják

Csak a nyíltvízi életmódú halakat soroljuk a 

nektonhoz, legtöbb hazai halunk nem ide, 

hanem a bentikus faunához sorolható
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Sztigál élettáj 

Alapkőzetben lévő, felszíni víztérhez közvetlen kapcsolatban 
nem lévő vízi élettáj 

Freatál élettáj 

Alapkőzetben lévő, felszíni víztérhez közvetlenül kapcsolódó 

vízi élettáj



Szinttájak



A halak élőhelye szerinti felosztás:

Nagy folyók:

Pisztráng-

Pér-

Paduc-

Márna-

Dévér-

Durbincszóna

Kis folyók:

(Pisztrángzóna)

Domolykózóna

Sügérzóna

Állóvizek:

Nagy tavak:

 süllős-pontyos tó

 csukás-compós tó

Holtágak

Mocsarak

Egyéb állóvizek (halastavak, 

víztározók, bányatavak)
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Pisztrángzóna:

• sebes pisztráng

• kövicsík

• fürge cselle

• botos kölente

Mo.-n nem jellemző

<13 oC

8-9 cm3/liter

1,5-2 m/s



Pérzóna:

• pénzes pér

• Petényi-márna

• vaskos csabak

Mo.-n típusosan 

nem fordul elő

<16 oC

7-8 cm3/liter

1,1-1,5 m/s



Paduczóna:

• paduc

• galóca

• felpillantó küllő

Felső-Tisza, Dráva, 

Mura felső szakaszai

<20 oC

6-7 cm3/liter

0,7-1,1 m/s



Márnazóna:

• márna

• szilvaorrú keszeg

• nyúldomolykó

• sujtásos küsz

• homoki küllő

• magyar és 

német bucó

Rába, Dráva Barcs alatt, Hernád 

st.

sóderes, durva homokos, min. 

0,5 m mély 20 oC

5-6 cm3/liter

0,5-0,7 m/s



Dévérzóna:

• keszegfélék

• ponty

• halványfoltú küllő

• harcsa

Duna BP délre, Tisza 

Záhonytól délre, Bodrog, 

Körösök

25 oC

4-5 cm3/liter 

0,5 m/s alatt



Durbincszóna - lepényhalzóna

Mo.-n nincs: félsós, torkolati rész
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Domolykózóna:

• domolykó

• fenékjáró küllő

• kövicsík

• sujtásos küsz

• fürge cselle

• középhegységi 

patakjaink túlnyomó 

többsége

• változó vízhozam és 

hőmérséklet



Sügérzóna:

• sügér

• karikakeszeg

• küsz

• bodorka

• balin, jász, vágócsík

kis folyóink alsó szakaszai

pl.: Zala, Zagyva, Marcal
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Süllős-pontyos tó:

Balaton:

• ponty

• süllő

• garda

• dévérkeszeg

• küsz
Csukás-compós tó:

• csuka

• compó

• bodorka

• vörösszárnyú keszeg

• ponty, ezüstkárász

pl.: Velencei-tó, Fertő-tó, Kis-Balaton II.



Holtágak, mocsarak:

Limnofil fajok:

• dévérkeszeg

• ponty

• szivárványos ökle

„Igénytelen” halfajok:

• csuka

• ezüstkárász

• törpeharcsa

• bodorka

Mocsári fajok:

• réticsík, széles kárász, lápi póc



Táplálékpiramis


