zónában gyakori, de előfordul a nagyobb folyóink gyorsabb szakaszain is. Fiatal korában
elsősorban parányi planktonszervezetekkel és makrogerinctelenekkel táplálkozik, az idősek azonban kifejezetten mindenevők, növényi anyagokkal, gerinctelen állatokkal, sőt halakkal, békákkal és kisemlősökkel is táplálkoznak. Kiváló sporthal, idehaza különösképp
– pisztrángfajokban gazdag vizek ritkasága következtében – a műlegyező horgászok körében népszerű. Bár a vízszennyezéseket aránylag jól tűri, reofil (áramláskedvelő) faj lévén
állományait elsősorban vizeink duzzasztása veszélyezteti.
Viszonylag nagy előnnyel, a szavazatok 38 százalékával a balin (Leuciscus aspius) lett a
2018-as év hala. A balin halfaunánk egyik különleges faja, ugyanis a zömmel békéshalakat
magában foglaló pontyfélék családjának egyedüli,
kifejezetten halevő ragadozója.
Teste izmos, megnyúlt,
oldalról lapított. Félig felső állású szája a ragadozó
életmód következtében
kifejezetten nagy méretű, hasítéka túlér a szem
elülső vonalán. Alsó állkapcsa felfelé ívelt, az ajka
kampószerűen behajló,
ami lehetővé teszi számáA balin (Sallai Zoltán felvétele)
ra, hogy fogak hiányában
is meg tudja ragadni a
prédahalakat. Úszói szabályos felépítésűek, jellemző a mélyen bemetszett farokúszó, valamint a mélyen beöblösödő farok alatti úszó. Testét viszonylag apró pikkelyek fedik. Az alsó
úszói (a mell- és a hasúszók, valamint a farok alatti úszó) már fiatal korban is rózsaszínesek,
a kifejlett példányoknál kifejezetten vörhenyesek.
Európa vizeiben széles körben elterjedt halfaj, elterjedésének határát nyugaton az Elba
folyó, keleten az Urál hegység alkotja. Legészakibb állományai Skandinávia déli részein
fordulnak elő, déli elterjedési határa a Duna vízrendszere, de előfordul Kis-Ázsiában, valamint a Kaszpi-tengerbe ömlő folyókban is.
A balin elsősorban nagyobb vízfolyásainkban gyakori, de jelentős állományai élnek a
nagyobb állóvizeinkben, mint például a Balatonban és a Tisza-tóban is. Ugyan jó alkalmazkodóképességű, amit bizonyít az is, hogy akár a félsós tengeröblökben is előfordul, de a
víz tisztaságára érzékeny. A balin elsősorban a nyílt vízi régió lakója, itt keresi magányosan
vagy kisebb csapatban a táplálékát, mely során zömmel a hasonló élettérben élő küszrajokból zsákmányol. Ahol gyakori, ott a nyári időszakban gyakran hangos a víz a küszöket
kergető balinoktól.
Ivarérettségét 3–4 éves korban éri el. Szaporodása rendszerint március közepétől május
elejéig tart, ilyenkor az ivari hormonok megemelkedett koncentrációja következtében a hímek testét nászkiütések, más néven dorozsmák fedik. A nőstények sóderes vagy homokos
aljzatra rakják az ikrákat, amelyek száma 30 000–400 000 között változik. A lárvák körülbelül tíz nap alatt kelnek ki, s főként állati planktonszervezetekkel, például kerekesférgekkel táplálkoznak. Később egyre nagyobb arányban fogyasztanak makrogerincteleneket,
kizárólagos halfogyasztásra kb. a második életévük megkezdésekor térnek át.
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