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alán nem véletlen a szavazók
választása, hiszen e$y ismert
halróI van szó.Ezt azzal is

bizonyithatjuk, hogy az ismert

halkutató Vd s drhely i I stu án

a,,Magiyarors zág halaí írásban és képek-

ben" (1961) cimú múvében nem kevesebb,

mint huszonkét népi nevét sorolja fel. Pintér
Károly a ,,Magyarországhalai" címú köny-

vében (lgaS) már huszonkilenc nevet emlit,

amelyek egyaránt a vörösszárnyú kesze§re

vonatkoznak.
Az Ev hala a pontyalakúak rendjénbeliI
a fajokban leggazdagabb pontyféIék csa,

lddjának a tagja. Keszegféle, amelynek az
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álta]ános tulajdonságai érthetóen a rokonaira emlékeztetnek. Teste

kétoidalról lapított, pikkelyezettsége teljes. Nevében a ,,szárny" szó

aziszólra uta1, amelyek látványosak és színesek. Herman Ottó a

Magyar Halászat cimmel megjelent könyvében (1BB7) így jellemzi:

,,A test zömök, magas; héjja kemény, erősen odaforrott, nagy pén-
zekből alakúl; a hasúszószárnyakon tú1 a has éles, kemény-ormós
pénzekkel vértezett; a száj homlokfelé nyíló, kicsiny; zuga csak az

orrnyilások vonaláig ér; néhány úszó mindig haragos-vérvörös."
Lefordítva az izes szavakkal ieírtakat, azt mondhatjuk: leglátvá-
nyosabb külsőjegyei az ivadékkorból már kinőtt halunknak a piros
hasúszók, a farok a]atti úszó és a farokúszó. A mell- és a hátúszók-
ban a piros szín elmosódottabb. Különösen látványos a ,,szárnyak",
azaz az úszók elenkpiros színe az ivási idószakban.
Fiata] korában könnyű összetéveszteni a közeli rokonbodorkával.
A gyors nleg,különböztetés egyik lehetósége a hát- és a hasúszók
egymáshoz viszonyitott helyzetének vizsgálata. A bodorka esetében

ezek függőleges vonal mentén erednek, míg a vörösszárnyú keszeg-
néI a hátúszójól láthatóan hátrébb ered, mint a hasúszók kezdete. A
bodorka szájnyilása középállású, ám a vörösszárnyú keszegé felső
állású, es ez elárulja, hogy táplálékát nem a mederfenéken, hanem
a magasabb vizrétegekben, olykor a vizfelszínen keresi. Az utóbbi
faj szene sár$ás, esetleg narancsvörös, annak ellenére, hogy egyik
legisnlerrebb rrépi neve pirosszemú kele.Ezzel szemben a kifejlett

bodorka szemgyúrúje piros.

A vörösszárnyú keszegi májusban-
júniusban szaporodik, amikor a

, viz már legalább 18-20 Celsius-
fokra melegszik. Az ikrákbó]

néhány nap alatt kelnek ki az apró hallárvák, amelyek vizinö-
vényeken függenek egészen a szikzacskó felszívódásáig. Az iva-
dék planktonikus szervezetekkel táplálkozik, majd a kifejlett halak
vegyes táplálkozású étrendre térnek át,jobbára azonban növényi
koszton ffonalas algákon, flatal növényi hajtásokon, rü§yeken, ma$-
vakon) élnek.

Az Év hala nemcsak hazánkban gyakori, hanem egész Európában
széleskörúell elterjedt. Földrészünkön - a magas északi és a legdéleb-

bi régiók kil,ételével - sokfelé elófordul, Az área folytatódik Nyu-
gat-Ázsiában is. Hazánkban tipikus élóhelyei a növényzettel dúsan
benótt, nádasokka1 tagolt állóvizek, vagyis tipikus stagnofil (álióviz-
hez kötöto faj.

A folyóvizeket kerüli, még a lassú sodrású vizeket is. A nagyobb
állóvizek nádszegélyeinek tiszta vizeiben a leggyakoribb halnak szá-
mít. A fiatalabbak csapatokban mozognak, míg a nagyobb péidányok
már kevésbé csoportosultrak. Hosszú életű faj, de ennek ellenére a
legnagyobb példányok is csak kivételesen érik e1 az egy kilogram-
mos tömeget.

A vörösszárnyú keszeg a ,,Hej halászok, halászok" kezdetű népdal
fószereplője. Apró horo$gal. állati csalival (vékony gilisztával és

csontkukaccal) horgászva gyakori zsákmány lehet. A vízi táplálék-
láncban fontos prédaállata a ragadozó fajoknak, főként a csukrinak,
ritkábban a süllőnek. Kevesen gondolják, hogy a nagyobb, növé-
nyekkel gazdagon betelepített akváriumban milyen látványos lehet
nyolc-tiz, élénkpiros úszójú vörösszárnyikeszeg, így az Év hala a

természetet varázsolhatja a 1akásunkba. A nádasok közötti tisztások
vizében úszkáló keszegek látványa élményt jelenthet számunkra,
még akkor is, ha csak megflgyeljük őket, és nem horgászunk rájuk.
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Jellemző élőhelyei a
,,rliivényzetben "gazdag
,,,:á|lóvizek és mócsarak


