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A SZEGEDI FEHÉR-TÓ HALFAUNÁJA 
ÉS SZEREPE A MADARAK 

TÁPLÁLKOZÁSÁBAN  

Mindenki ismeri egy eredeti természeti „vizes” élőhely előnyeit egy mesterséges, ember 
által kialakítottal szemben. Ám az utóbbiak közül a mesterséges halastórendszernek is 
megvannak a maguk előnyei a madarak szempontjából, elsősorban a bennük élő és madár 
táplálékként is szolgáló halak. Egy leegyszerűsített gondolatmenet szerint pedig egy 
halastavon: hal + védett madár = kár. 

Ez természetesen nem ilyen egyszerű, hiszen egy tórendszeren csak a halak egy csoportja a 
tenyésztett, a halgazdák által hasznosnak tartott állat. Rengeteg más halfaj kimondottan káros: 
táplálék konkurens, ikra- és ivadékfaló, betegséget terjesztő stb… Védett madaraink ezen 
csoportba tartozó halak, továbbá a tenyésztett fajok beteg és elhullott egyedeinek 
elfogyasztásával kimondottan, konkrét hasznot hajtanak.  

A Fehér-tó hal faunáját is épp ezért nem rendszertani, hanem gazdasági és madár- 
táplálkozási szinten vizsgálom. 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Magukon a tavakon természetesen csak a lehalászáskor, továbbá az extrém viszonyok 
között (kánikula, fagy) elpusztult halak megfigyelése adott információt. A kivezető 
csatornáknál már egy-két „horgász információ” is rendelkezésre állt. Az itt közölt halfajok 
listája ezért teljes bizonyossággal hiányosnak mondható. 

EREDMÉNYEK 

Eddigi vizsgálódásaim alapján 19 halfaj előfordulása biztosra vehető a tavakon. 
Rendszertani sorrendben ezek a következők. 

Csuka, bodorka, amur, vörösszárnyú keszeg, küsz, karika keszeg, dévérkeszeg, compó, 
kínai razbóra, szivárványos ökle, ezüst kárász, ponty, fehér busa, pettyes busa, harcsa, 
törpeharcsa, naphal, vágó durbincs, fogassüllő. 

 
1. ábra Compó 
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A kissé önkényesen, de azért jól indokolhatóan elkülönített 3 csoport pedig a 
következőképpen alakulna.  

Az elsőbe a tenyésztett haszonhalak tartoznak: a ponty, a csuka, a harcsa, a compó és a 
fogassüllő; ők az őshonosak. A pettyes és a fehér busa az amurral együtt betelepített. Meg kell 
említenem, hogy a mesterséges kihelyezések mellett természetes úton is jutnak a tavakba ezen 
fajok egyedei.  

A másodikba a behurcolt, vagy véletlenül betelepített fauna idegen és meglehetősen jól 
szaporodó, akár invazívnak is nevezhető halak tartoznak: a kínai razbóra, az ezüst kárász, a 
törpeharcsa és a naphal (ez utóbbi talán nem nevezhető tömegesnek). Ez a csoport okozza a 
legtöbb bajt a halgazdának, és itt tudnak segíteni a madarak.  

A harmadik csoport a maradék 8 faj, melyek őshonosak és természetes úton, főképp a 
Tiszából az Algyői-főcsatornán keresztüljutottak a tavakba. Bár némely szakirodalom azt 
állítja róluk, hogy károsak a mesterséges tavakban, ez nem igazán állja meg a helyét. Inkább 
semleges hatásúak. Madártáplálékként pedig az invazívak mögé szorulnak jelentőségükben. 

Kezdjük talán az első csoporttal, a tenyésztett halfajokkal. Elsöprő többségük a ponty 
nemesített változatai. Ők adják a „haltömeg” nagyobb részét (bár egyedszámukban messze 
elmaradnak a behurcolt invazív fajokkal szemben). 

A madarak esetleges károkozása is itt jelentkezik. 
Legsebezhetőbbek a frissen kihelyezett ivadékok. Őket elvileg bármilyen, a legkisebb 

méretű halakkal táplálkozó madár is megfoghatja (pl. küszvágó csér, kis vöcsök). Azonban az 
ivadéknevelő tavak aprók, jól őrzöttek, általában a halászházak közelében, zavart területen 
vannak. Így igazán komoly veszélyt (késő tavaszi, nyári időszakot véve figyelembe) a hirtelen 
megjelenő dankasirály csapatok jelentik, melyek nem is igazán félnek az embertől. Esetenként 
alkalmi ivadék fogyasztóként a kanalasgémek is jelentkezhetnek. 

Az ivadéknevelő tavak után, a még mindig viszonylag kisebb méretű un. utónevelő 
tavakba kerülnek a kishalak. Itt jelentkezik (mostanában) talán a legtöbb probléma. 
Hagyományosan a búbos vöcskök (főleg a Fertőn) és a kisebb-nagyobb gémfélék 
táplálkoznak itt. Az utóbbi két év egyik lényeges problémájává vált a kis kárókatona. E kb. 
szárcsa méretű halászmadár, főleg tavasszal és ősszel 3-500-as példányszámban táplálkozik a 
Fehér-tó Fertőn. A károkozás csökkentése érdekében mindenképp kívánatos az utónevelő 
tavaknál való riasztása. Ugyanakkor a másik két kedvenc helyén való „békén hagyása”; ezek 
pedig a tápláló csatornák és a nagyobb termelő tavak közül az elgazosodott sarkokkal, 
szegélyekkel rendelkezők (itt ugyanis már nemigen okoznak kárt). 

A halak az utónevelőkből általában a termelő tavakba kerülnek Az 1-2 nyaras halakat, 
méretüktől függően már jóval kevesebb madárfaj fogyaszthatja. Leginkább a „közönséges” 
kárókatona, számuk a nyolcvanas évekhez képest 10-20 %-ra esett vissza. A nádszegélyhez 
közelebb mozgó halakat pedig a nagyobb gémek (főleg szürke gém, nagy kócsag) foghatják 
el. Bár vita van arról, milyen nagyságú halat képesek ezen madarak lenyelni, valószínűleg a 
60-70 dekások már „kinőnek” a csőrükből. Amelyik madár mégis túl nagy zsákmánnyal 
próbálkozik, könnyen rajtaveszthet (Bakacsi G. talált már haltól megfulladt kis kárókatonát). 

A 3. nyaras halakat már maximum a halászsas fogja meg, jelentősebb veszteséggel itt nem 
kell számolni (1-2 madár néhány héten át). Speciális eset a tólecsapolások utolsó szakasza, 
mikor a halágyban összeszorulnak a halak, ilyenkor az un. „nagy” sirályok csőreikkel 
összevagdoshatják a mozgásukban már korlátozott halakat. E rövid időszakok különösen nagy 
odafigyelést igényelnek a halgazdáktól. Egész más eset a már elpusztult nagytestű haldögök 
elfogyasztása. Ezzel a madarak mindenképp hasznot hajtanak. Tavasztól őszig ezt főleg a 
sirályok és a rétihéják végzik. Télen pedig jelentős a réti sasok és az ilyenkor megszaporodó 
számú ölyvek haldög evése. 
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A második, mesterségesen kijelölt halcsoport, táplálékként még talán fontosabb is az 
elsőnél, de mindenképpen a madarak szélesebb körét érinti. Érdemes a három leggyakoribb 
invazív halfaj sajátosságait elkülönítve tárgyalni. 

Elsőként az ezüst kárászt nézhetnénk meg. Jellemzően ez a faj testméretben a legszélesebb 
határok között mozog a három közül. A legnagyobbra növők föladják a leckét a nagyobb 
gémfajoknak is. Sőt a halgazdák el is tudják adni emberi fogyasztásra a nagyobb kárászokat. 
Ennek ellenére nem szabad megfeledkezni arról, hogy az ezüstkárász népesség zömét az apró, 
eladhatatlan, ezért „szeméthalnak minősülő korcsoportok adják. És még a „piac érettre” növő 
kárászok fajlagos takarmány hasznosítása is rosszabb a pontyénál. 

Mivel az ezüstkárász szeret elbújni a növényzet közé, inkább a fenék közelében mozog, 
ezért a teli tavakon inkább a jó bukó madaraknak: vöcsköknek, kárókatonáknak, bukóknak 
jelent fontos táplálékot. Lecsapoláskor már mindem madárfaj hozzáfér, és a tág méretbeli 
különbségek miatt el is tudja fogyasztani a kárászokat a törpe gémtől a fekete gólyáig minden 
halevő madár. Elég szívós is ez a halfaj (csak úgy mint a másik kettő), így a visszamaradt 
apróbb pocsolyákban sokáig táplálékot nyújt a madaraknak. 

A másodikként említhető faj a törpeharcsa, már föladja a leckét a madaraknak és tegyük 
hozzá, a halgazdáknak is. Bár finom húsú keresett halfaj volna, még kisebb az a százalék, 
amely piacképesre nő meg. A haltakarmány fogyasztásán kívül ikra- és ivadékfogyasztásával 
is képest kárt okozni. Ha megfogják, szúrós mell-és hátúszó tüskéivel komoly sebeket tud 
okozni még az embernek is, nemhogy a madaraknak. Gyakran lehet megfigyelni, ahogy egy 
gém törpeharcsát fogva, azt hosszan szorongatja, igazgatja a csőrében. Nyilvánvalóan 
igyekszik megölni lenyelés előtt. Más fajok pl. a sirályok inkább csak csipegetnek a húsából, 
a fej a gerincoszloppal és a szúrós tüskékkel ott marad az étkezés végén. 

Valószínűleg a legnagyobb egyedszámot a kínai razbóra éri el a tavakon. Ez a halacska 
maximum 11-13 cm-t ér el, a nagyobb gémféléknek valószínűleg csak akkor éri meg 
zsákmányolni, ha tömegesen hozzáfér. Ilyen pedig sokszor előfordul, lecsapoláskor szinte 
feketedik a visszamaradó pocsolyák vize a rengeteg razbórától (elpusztulva pedig fehér 
összefüggő réteget képeznek a víz tetején). Mivel a razbóra korosztályok zöme csak 2-5 cm-
es, kisebb nem kimondottan halevő madaraknak, pl. a parti madaraknak is táplálékot 
nyújtanak. Megfigyeltem már razbórákat fogyasztó fenyérfutókat is. A késő őszi tízezres 
dankasirály „sereg” is zömmel razbórákkal táplálkozik ezen hónapokban. 

A harmadik csoport, az őshonos, de nem telepített halfajok csak kisebb jelentőséggel 
bírnak madártáplálékként. Közülük talán csak a bodorka és a küsz számítható tömegesebbnek. 

Eddig egy védett halfajt a szivárványos öklét sikerült megtalálni a területen. Alaposabb 
kutatással is csak 1-2-fajjal lehetne bővíteni a védettek listáját. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A szegedi Fehér-tavon és Fertőn eddig 19 halfajt sikerült kimutatni, amely szám 
valószínűleg nem fedi a teljes fajlistát. A tenyésztett halak mellett legnagyobb tömegben 
behurcolt fauna idegen fajok fordulnak elő, melyek sem a halgazdák, sem a természetvédelmi 
szempontok szerint nem kívánatosak. Mégis 3 faj közülük: a kínai razbóra, az ezüst kárász és 
kisebb mértékben a törpeharcsa fontos tápláléka a védett madaraknak. Ezen fajok 
fogyasztásával a madarak elég jelentősen csökkenthetik a tenyésztett halfajokban esetlegesen 
okozott kárt. 

Védett halfajok közül eddig egyedül a szivárványos ökle került elő a területről. 

Dr. Kókay Károly 
2010-01-05 


