
A Kárpát-medencei halászat bibliáját, A magyar
halászat könyvét 1887-ben közreadó Hermann Ot-
tó valószínûleg nem gondolta, hogy még másfél
száz esztendô sem telik el, és az általa csak „mo -
csári halként” aposztrofált széles kárász a ki pusz -
tulás szélére sodródik. Sajnos ezen az úton jó né-
hány fajtárs követi írásunk tárgyát, hiszen a réti-
csík milliárdjai éppúgy megfogyatkoztak, mint a
„nyálkás czompó” és a „lápi pócz”. Az okok köz is -
mertek, a rohamtempóban fejlôdô ipar és mezô -
gazdaság, a szédítô nagyságú népességrobbanás
menet közben széttaposta a természetes, ön fenn -
tartó vízi ökoszisztémákat. Ahol ezek alapjaiban
sé rültek – árterek eltûnése – ott már csak menteni
lehet a töredékeiben még meglévô állományokat. 
Az evolúció, az alkalmazkodás képessége hi he -

tet len eredményeket produkál, de ha egy-egy faj
két tûz közé kerül, elfogynak tartalékai, s ki pusz -
tul. A halak közül a „mocsárlakók” – a széles ká -
rász, a compó, a vörösszárnyú keszeg, a réticsík –
majdnem így jártak. Nem csak a lecsapolás okoz-
ta élettérszûkülés, az ipari szennyezôk meg je -
lenése, a kiszámíthatatlan torrens vízjárások
okozták vesztüket. Ezeket, még ha csökkenô lét -
számmal is, de túlélték volna. A tôrdöfést a náluk
sokkal erôszakosabb betolakodók – betelepítettek
– megjelenése okozta. 
Az ezüstkárászt az 1950-es években dühöngô

és az akkori pontytenyésztést alapjaiban fenye -
getô hasvízkór ellen hozták be. Elôdeink – akkori
ismereteik szerint – egy a betegségre rezisztens
esetleges „pontypótlót” láttak benne. A gyorsan el-
szaporodó, rendkívül agresszíven terjeszkedô faj-
ról hamar kiderült, hogy nem
csak a tó gaz dasági járulékh-
alaknak – compó, szé les ká-
rász, ke szegfélék – lett kon-
kurense. Gátlástalan sza po ro -
dásával, ta kar mány pusz tító
zabálásával, gyenge nö -
vekedésével alapjaiban ve -
szélyeztette a ponty te nyész -
tést. Amíg a tógazdasági hal -
tenyésztôk sok kínlódással és
kudarccal megtalálták az el -
len sze rét – harcsakihelyezés,
vízszûrô rendszerek, tó talaj-
fertôtlenítés –, addig a meg -
maradt ter mé szetes élet te -
reket rohamtempóban fog lal -
ta el. Esélye sem volt a parti
öv legszélét birtokló, táp lá -

lékban gazdag, vízi növényzettel erôsen benôtt te-
rületekre szakosodott ôshonosoknak, köztük a
széles kárásznak, hogy megtarthassák életterüket
a jövevény rokonnal szemben. De nem csak az
ezüstkárász a felelôs, van még elég más ok is,
elég, ha csak a törpeharcsára és a razbórára gon -
dolunk. De a cikk témája nem az ok-okozati
össze függések elemzése, hanem a széles kárász
fennmaradt populációinak megmentése, illetve a
faj visszatelepítése régi élôhelyeire. Hisz alap ve -
tôen értékes tógazdasági járulékhalról, illetve
meg becsült természetesvízi horgász- és halász -
zsákmányról van szó.

1. A tenyésztési programunk elemei 

Mesterséges szaporítás, melynek három útját
jártuk végig, amíg a leghatékonyabbnak bizo nyul -
tat kitapostuk. A mesterséges szaporítás hipo fi zá -
lás sal nem szakmai bravúr, a hazai halfaunánk
jó részét még a boldog TEHAG-os idôkben vé gig -
próbáltuk. Eltérés a fajok között, jó anyaállományt
feltételezve, csak az ikraérés idôtartamában, és a
hipofízis-kivonat dózisában volt. 
A széles kárászt hipofizálva, fejve, 2005-ben

szaporítottuk. A néhány tíz darabból álló anya állo -
mányt lefejtük, de az eredménye – kb. 50000 db
lárva – mindenhez kevés volt, a fejés után pedig
az anyák jó része elpusztult. A második, sokkal
egy szerûbb, de hasonlóan kis hatékonyságú mód -
szer a fészekre történô csoportos, hipofizálással
szink ronizált ívatás volt. Az ikrával borított mû -
anyag fészkeket óriás Zuger-edényben keltettük
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ki. A lárva elônevelése kb. a pontyhoz hasonló ha -
tásfokkal sikerült. 
A fenti módszerek a nagyüzemi ivadék ne ve lés -

hez – kis volumenük miatt – csak az idôt vitték, a
néhány tízezer darab elônevelt hal nem jelentett
ke reskedelmi tételt. A cél pedig a klasszikus po li -
kul túrás tógazdasági keretek között akár száz má -
zsás tételekben történô, legalább százötven gram -
mos kétnyaras ivadék nevelése volt. A fentiekbôl ki-
indulva Lévai Péter, a Hal-Gazda Kft. tulajdonos
ügyvezetôje, aki mellette az Aranyponty Zrt. ter me -
lési igazgatója is, kidolgozta azt a nagyüzemi tech -
nológiát, melynek segítségével csak döntés és piac
kérdése, hogy mennyi széles kárászt ter melünk. 
A 2006-ban indított programot egy erôs, jól fel-

készített anyaállomány elôállítása elôzte meg. Egy
újszerû, kistavas ívatási módszerrel, két lép csôs
elôneveléssel, polikultúrás körülmények kö zött
került sor az egynyaras ivadék elô ál lí tá sá ra. 
A módszer lényege, hogy egy kisméretû (600–800
m2), szûrt vízzel feltöltött tóba, vadhalaktól men -
tes körülmények közé áprilisban helyezzük ki a
meg felelô mennyiségû, 30–40 dkg-os anya ha -
lakat. Az idôjárási, hômérsékleti viszonyoktól füg -
gôen, szakaszos ívással történik a szaporodás.
Ami kor az elsô ívás napraforgómag nagyságú iva -
dékai megjelennek, akkor még egy háromhetes
elô nevelésre áthalásszuk ôket egy nagyobb tóba,
mo nokultúrás körülmények közé. A két-három
hul lámban ívó anyákat intenzíven etetjük táppal,
és a képzôdött ivadékot tüllhálóval, nagyvízen ha -
lásszuk át. Az ívás stimulálható, ha az ívató tó víz -
szintjét borús, esôs, légnyomáseséses idôszakban
15–20 cm-rel emeljük vagy süllyesztjük. A fenti
tech nológiával – százezres nagyságrendben –
2006-ban nyertünk elôször ivadékot. 
Az utónevelés után két úton történt az egy nya -

ras halak elôállítása. Az elsôben monokultúrában
tartva, tápon neveltük, a másodikban sze mét hal -
mentes, áruhaltermelô tóban, aláhelyezve a két -
nyaras halnak. Mindkét esetben 0,8–1,6 dekásig
szó ródott átlagtömegû ivadékot nyertünk. Fontos,
hogy az áruhalas tónál csak akkor halászható az
ivadék, ha óvatos vízeresztéssel, nagy szemû há -
lóval szelektálva az áruhal zömét letermeljük, és
csak ezután használunk apró szemû ivadékhálót. 
A másik megoldásban, ha technikailag le het sé -

ges, ritka pálcás rácson történô vízeresztéssel
csapdába szöktetjük a vízzel elúszó ivadékot.
Egyet len korosztály nevelésénél a helyzet egy sze -
rûbb, figyelni csak arra kell, hogy a kifogyó plank -
ton után – június vége, augusztus – megemelt fe -
hér jetartalmú takarmányt vagy tápot kell etetni a
jó eredmény eléréséhez. A technológia semmiben
sem tér el a ponty egynyaras nevelésében meg -
szo kottól. Tizenöt-húsz százalék amur, illetve bu-
sa ráhelyezése javítja az eredményességet, hát -
ránya viszont, hogy válogatni kell lehalászáskor
az ivadékot. 

Az egynyaras ivadékot a második évre áru ha -
las polikultúrába helyeztük át, ahová csak elô ne -
velt ragadozót helyeztünk ki, elkerülendô az eset -
le ges kifalást. A gondos, szeméthalmentes fel töl -
tésen kívül semmilyen technológiai változtatást
nem alkalmaztunk. Az így termelt kétnyaras iva-
dék átlagsúlya 10–16 dkg, ami kíméletes válo ga -
tással gond nélkül halászható a piaci ponty mel-
lett. A harmadik évi nevelés szintén áru hal ter -
melô tóban, járulékos kihelyezéssel történik, az
elérhetô optimális hozam 100–150 kg hek tá ron -
ként. Tapasztalataink szerint az állomány fôleg a
takarmányozott ponty melléktermékét, az ürü lé -
ket, illetve a ponty által meghagyott apró zoo -
plank tont és a parti sekély vizek bentoszát fo -
gyasz totta. Hozama pluszként jelentkezett az át la -
gos pontytermelés mellett. Az átlagtömeg három -
éves korban 300–400 g, de jó körülmények között
500 grammig is fölment.

2. Kihelyezés

Az elsô jelölt halak kihelyezése a Balatonba
2008-ban történt (400 kg). A szórványos horgász -
fo gásokból nyert adatok alapján erôteljes nö ve -
kedést tapasztaltunk. Ezen felbátorodva 2009-ben
száz mázsa 16–20 dkg-os átlagsúlyú széles kárászt
helyeztünk ki a tóba, Almádi, Tihany és Siófok
térségében, egy részüket jelölve. Ez a hal a ba -
latoni halászat jellegébôl adódóan nem a halász -
zsákmány részét képezi, zömmel horgászok fog-
ják, azokon a parti hínáros, nádas szélvizeken,
ahol eredetileg is élt ez a szép kis halunk. Hasz -
náról csak annyit, hogy szúnyogok milliárdjai
nem kelnek ki a Balatonnál, mert a széles kárász
falánk csapatai óriási mennyiséget pusztítanak el
belôlük. Nem túlzás, hogy felszaporodott állo má -
nyuk nak komoly szerepe lehetne a biológiai szú -
nyog irtásban. Hátha még jelentôs compóállomány
is társulna hozzá!

3. Termelési eredmények

2006-tól kezdôdôen a Hal-Gazda Kft. és az
Arany ponty Zrt. évente átlag 25–30 mázsa egy -
nyaras, illetve 160–200 mázsa kétnyaras ivadékot
állít elô. Ehhez 20–30 mázsa háromnyaras is tár -
sul, aminek egy része az anyahalak utánpótlására
szol gál. Mivel az értékesítés zöme hor gász egye sü -
letek felé történik, a termelés nagyságrendjét az ô
igényeik határozzák meg. Reméljük, hogy a jö vô -
ben egyre több helyen telepítik majd az arany ká -
rász nak is nevezett széles kárászt, így a halfaj to -
vábbi térnyerésére számíthatunk. Egy-két évtized
alatt számos önfenntartó állomány jöhet létre
szerte az országban ebbôl az aprócska, de szép és
ér tékes ôshonos halunkból. 
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