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A jászkeszeg

FOTÓ | SALLAI ZOLTÁN

ÍRTA ÉS FÉNYKÉPEZTE | DR. JUHÁSZ LAJOS, a Magyar Haltani Társaság alelnöke

A Magyar Haltani Társaság ezúttal tizenkettedik alkalommal buzdította szavazásra a halkedvelőket és a horgászokat. A legfrissebb
voksoláson a szakmai grémium ajánlása alapján ismét három faj
közül választottak a részvevők. Végül a mintegy 7700 szavazó 49
százalékának ajánlásával a magyar nevében a keszegekhez sorolt
jászkeszeg lett az Év hala 2021 cím birtokosa.

A

z apró termetű, csak
tiszta vizű hegyi patakokban élő, védett fürge
cselle lett a második,
míg a kígyótestű angolna került a harmadik
helyre, amely különleges életmódja, vándorlása és világméretekben csökkenő állománya miatt került fel a listára.
A hazai halfaunának számos keszegfaja
van, közös jellemzőjük a viszonylag lapos
test, ezüstös pikkelyzet, osztatlan úszók
és szálkás hús. Érdemes azonban alaposabban áttekinteni a keszegeket, hiszen az
Év hala számos tulajdonságában eltér a
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többi hasonló fajtól, így például abban is,
hogy valójában ezüstös színű pontyféle. A
jászkeszeg pontos ismeretét az is indokolhatja, hogy az országos horgászrendben
méret- és fajlagos tilalommal védett halról van szó. A kifogott példányok közül a
20 centiméternél (a farokúszó hossza nem

jác, jáz, jaszkó, őnkeszeg és
jászponty néven is ismerik
számít ebbe) kisebbeket vissza kell engedni. Ugyancsak nem tartható meg, ha április
15-e és május 31-e között kerül horogra –
lévén ekkor van a fajlagos tilalmi ideje.

Az idei esztendő hala régóta ismert hazánkban, ezt mutatja sokféle népi megnevezése.
Herman Ottó világos pikkelyei miatt ónos
jásznak nevezi, de jác, jáz, jaszkó, őnkeszeg
és jászponty néven is ismerik egyes vidékeinken. A jászponty elnevezés annyiban talán helyes, hogy halunk a pontyfélék (Cypriniformes) rendjébe, közelebbről a
pontyfélék (Cyprinidae) családjába tartozik.
Testalkata valóban keszegszerű, de kevéssé lapos és magas, széles hátú. A családon
belül közelebbi rokonaira, a domolykófélékre hasonlít inkább, mint az erősebben lapított testű keszegekre.
A kifejlett példányok páros úszói és a farok

alatti úszója is élénkpiros (emiatt sokszor össze is tévesztik a részben hasonló megjelenésű vörösszárnyú keszeggel vagy éppen a
bodorkával). Éppen ezért érdemes alaposabban szemügyre venni,
hogy az oldalvonal valójában hány pikkelyt érint. Az Év halán az
oldalvonal mentén a viszonylag apró pikkelyek száma mindig több
ötvenötnél (ötvenöt-hatvanhárom), szemben a másik két fajjal, ahol
ötven pikkelynél kevesebb található.
A test színét az alábbiakban foglalja ízes szavakba Herman Ottó:
„Szín szerint a hal tartózkodás és évszak szerint változik. Tavaszkor,
ívás idején a háta szürkés fekete, áttetsző rezessárga csillámmal, az
oldalakon rezesebb, a fej és a fedelékek aranyosak, a has ezüstös; a
szemcsillag sárga, felső része egy sötét folttal; a hátsörény- és kormányúszó kékesszürke, ibolyásba játszó, a többi úszó vörösbe húzó.
Ősz felé a színek elhalványodnak.” A hátúszó és a farokúszó szürke
színéről kapta az ónos jász elnevezést.
A jászkeszegnek ismert egy különleges színváltozata, amelyet már
a XIX. században is díszhalként tartottak számon. E különleges
megjelenésű, sárgás színezetű változat neve: arany orfa vagy aranyos jász, mindmáig kedvelt díszhal – főként kontinensünk nyugati
felében, elsősorban Németországban kerti tavi ékesség.
Az idei esztendő hala az áramló vizek lakója. Széles elterjedésű faj,
áreája az Alpoktól északra és keletre húzódik egészen Szibériáig. A
teljes Duna vízrendszerében honos, ahol nagy számban él. Hazánkban szinte valamennyi nagyobb folyóvizünkben előfordul, döntően
a síkvidéki folyókban. Nagyobb tavakban ritkábban, míg élénk vízmozgású víztározókban inkább megélnek állományai.

Nagyobb síkvidéki folyóinkban,
így a Tiszában is él

A tiszavirág rajzása terített asztal
kínál a kifejlett jászkeszegeknek

a dunai horgászatok zsákmánylistájának egyik vezérhala
Északon Svéd- és Finnország vizeiben is otthonos. Telepítések révén
a Brit-szigetre is bekerült. Élőhelyén az aljzattól a vízfelszínig táplálékot keres. A nagyobb, kifejlett egyedek táplálékának egy részét
vízbe hullott rovarok (például tiszavirág), más részét kisebb halak
alkotják. Az utóbbi szokásuk miatt körömvillantóval is horogra
kaphatók a nagyobb teremtű jászok. Az ivadék sokáig állati planktonnal táplálkozik, de algák, szerves törmelék és növényi részek is
szerepelnek az étlapján.
Az ívási idő a tavasz második fele. Az ivarérett, többéves halak ívási vándorlásuk során a lassabban mozgó vizű folyószakaszok homokos aljzatú szakaszait keresik fel, ahol a tényleges ikrázás történik.
Az ikrafejlődéshez 19-20 Celsius-fokos víz az ideális, amelyben
négy-öt nap múlva kelnek ki a lárvák a megtermékenyített ikrákból. Természetes körülmények között viszonylag lassan növekszik,
az ivarérettséget négy-öt évesen éri el. A hazánkban ismert eddigi legnagyobb, 3,9 kilogramm tömegű példány 1995-ben került
horogra a Keleti-főcsatornából.
A jászkeszeg kedvelt horgászhal. A dunai horgászatok zsákmánylistájának egyik vezérhala, amely még a téli időszakban is horogra
csalható. Tógazdaságokban ritkán kerül elő, noha tenyésztésének,
szaporításának technológiája ismert. Húsa ízletes, némileg szálkás,
de ezt megfelelő konyhatechnikával ellensúlyozni lehet.
A jászkeszeg nem ritka hazánkban, ekképp horgászok gyakori fogása. Az Év halának nem mindig a ritkát és a különlegeset választják
a halkedvelők, ugyanis a gyakorit is meg kell ismernünk és meg kell
becsülnünk. Ilyen 2021-ben a jászkeszeg.
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