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4.2.2. Pontyfélék családja (Cyprinidae)
Ez a család képviseli a fajszámokat fi gyelembe véve az összes faj több mint felét (55,2%). 
Így kimondható, hogy a család fontos szerepet játszik a folyó élővilágában.

Balin (Aspius asoius)
Ez a faj azon kevés pontyféle közé tartozik, amelyek ra-
gadozó életmódot folytatnak. A balin télen jobban vissza-
húzódik, mint más ragadozók (pl. süllő), talán ennek is 
köszönhető, hogy viszonylag stabilnak mondható. Min-
den évben találtak belőle, 2005-ben 128 egyedet regiszt-
ráltak. Összesen egy olyan mintaterület volt, ahol semmi-
kor sem fordult elő.

Dévérkeszeg (Abramis brama)
Ezt a fajt is szinte minden évben százas nagyságrendben 
lehetett kimutatni. A keszegek közül talán ennek a fajnak 
van a legnagyobb gazdasági súlya. A halboltok reperto-
árján gyakran szerepelnek kiló körüli példányai, és az 
apróhal jelentős részét teszik ki. Ez a faj is viszonylagos 
sikerrel vészelte át a szennyezést.

Küsz (Alburnus alburnus)
A küsz az egyik legfontosabb táplálékhal a legtöbb hazai 
vízben, ezáltal kiemelt szerepe van a Tisza ragadozóállo-
mányának regenerálódásában. Beleértve ebbe azt is, hogy 
ha nem elegendő mennyiségben fordul elő, akkor a raga-
dozók más értékes vagy ritka halak ivadékait fogyaszta-
nák, aminek beláthatatlan következményei lennének.

A diagram a megjegyzés szerint módosított adatokat tar-
talmazza, a 2004-es visszaesés megfi gyelhető a legtöbb 
fajnál, ennek az is lehet az oka, hogy 2004-ben mindössze 
17 helyen történt mintavételezés. A tendencia azonban 
mindenképpen magáért beszél, az pedig azt mondja, hogy 
az állomány gyarapodik. Az biztos azonban, hogy sok he-
lyen ez a faj tette ki az összegyedszám 40%-át.

7. kép: Balin

8. kép: Dévérkeszeg

9. kép: Küsz

3. diagram: Küsz egyedszámai-
nak alakulása
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Fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix)
Ezt a halat már csak azért is meg kell említeni, mert – 
mint azt fentebb már írtam – ez a faj tette ki a jelentős 
részét annak a haltetemmennyiségnek, amelyet lehetett 
látni a folyón vonulni. Ez a szakembereket elsősorban 
azért döbbentette meg, mert szembesültek azzal, hogy 
mennyi busa (volt) található a folyóban.

A busát azért telepítették be hazai vizeinkbe, hogy 
gyérítse a túlburjánzott vegetációt. Mára már károsnak 

tartják, hivatalosan senki nem is telepíti őket. Azt a tézist még senki sem tudta bebizo-
nyítani, hogy a busa eredményesen képes szaporodni természetes vizeinkben. Mindezek 
ellenére kis példányok is találhatók a Tiszában is, ennek okát a jövő feladata kideríteni. 
Az azonban bizonyos, hogy gazdasági jelentősége nagy, tenyésztésével is foglalkoznak 
hazánkban.

Ponty (Cyprinus carpio)
Ez a legismertebb faj hazánkban. Akár ha arra gondolunk, hogy ebből adják el a legtöb-
bet évente, vagy arra, hogy ha valahol telepítenek, akkor a telepítés java része pontyot 
jelent. Sok horgász is erre a fajra specializálódik.

A fogási eredmények nagyon szórnak ezt a fajt illető-
en. 2000-ben 953 darabot fogtak belőle összesen. Ebből 
831 példányt két helyről (Kiskörei-alvíz és Vezseny) fog-
tak. Az ezt követő évben mindössze 4 (!) darabot fogtak 
belőle, ezek után egyedül 2005-ben sikerült 17 példányt 
fogni elsősorban a magyarországi alsó szakaszon.
Ezek az adatok nem azt jelentik, hogy eltűnőfélben van-
nak a Tiszán a pontyok, a horgászújság rekordlistáján is megjelent már kifejezetten nagy 
példány (17 kg), amely valószínűleg már a folyóban volt a szennyezés előtt is. Egyes 
horgászok arról számoltak be, hogy több pontyot fogtak, mint 2000 előtt. Mindezeket 
egybevéve elmondható, hogy jelen van a ponty is, de állománya nem olyan jelentős, 
mint lehetne.

4.2.3. Harcsafélék családja

Leső harcsa (Silurus glanis)
Harcsából is jelentősen többet fogtak 2000-ben, mint utá-
na, de itt is néhány helynek a fogása jelent jelentős száza-
lékot ebből. Ezeket elhanyagolva azt lehet mondani, hogy 
az évek során nem lehetett nagy eltéréseket tapasztalni. 
Tiszai horgászokkal történt beszélgetések alapján tudom, 
hogy a hálókba is szokott kerülni egy-egy példány.

10. kép: Fehér busa

11. kép: Ponty

12. kép: Harcsa


