
Pisces Hungarici 16 (2022) 101–104 
 

 
 
 
 
 

 

 

101 

A menyhal (Lota lota) indukált ketreces ívatásának tapasztalatai – 
előzetes megfigyelések  

Induced cage spawning of burbot (Lota lota) – preliminary 
observations 
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Abstract 

 In our study the possibility of induced cage spawning and egg incubation of burbot (Lota	 lota) were 
examined. Fish were captured in spawning place in Danube at Dunapataj area, and were introduced (♀ n=2; ♂ 
n=4) into aerated spawning cages (n=2; 79L; internal mesh size 0.7 mm) placed into lined experimental pond 
(40m3). First female after single dose of carp pituitary (10mg/body weight kg) the second one after repeated 
dose were spawned. Fertilisation rate was 95% and 82% each. However, the water temperature was below 
4°C during the incubation period, due to strong fungal infection fish was not able to hatch.  
 

Bevezetés	
A menyhal (Lota	 lota) a tőkehalfélék családjának (Gadidae) egyetlen édesvízi 

képviselője. Az északi féltekén általánosan elterjedt halfaj, a hőmérséklet-preferenciáját 
tekintve a hidegvízi pisztrángfélék (Salmonidae) és a melegkedvelő pontyfélék (Cyprinidae) 
között helyezkedik el, úgynevezett mesotherm halfajnak tekinthető (Nikcevic és mtsai. 
1995). Táplálkozását tekintve a kifejlett halak bentotikus ragadozó életmódod folytatnak, 
hűvös vízben (10–14 °C) aktívan táplálkoznak, (Hoffmann és Fischer 2002). Táplálkozásuk 
intenzitása a hőmérséklet emelkedésével párhuzamosan csökken, majd a nyár folyamán be 
is szüntethetik (Hardewig és mtsai. 2004), de ez utóbbi állítást a tiszai példányok vizsgálata 
nem támasztja alá (Szendőfi 2013). A szaporodása a tengeri tőkehalfajokhoz hasonlóan 
csoportosan történik, hideg vízben, melynek hőmérséklete 0 és 6°C között van 
(Becker 1983). A menyhal természetes vízi állománya több élőhelyen is csökkenő 
tendenciát mutat, melynek pontos oka nem ismert, illetve több rétegű is lehet. Egyes szerzők 
az éghajlatváltozás és egyéb antropogén hatások (erőművek, duzzasztók létesítése) miatt 
melegedő vizekkel hozzák kapcsolatba (Stapanian és mtsai. 2010; Pandakov mtsai 2020). A 
halfaj kontrollált körülmények közötti szaporítása és az ivadékok eredeti élőhelyükre való 
visszajuttatása természetvédelmi szempontból lehet hasznos. Az indukált szaporítással 
előállított ivadékok intenzív körülmények között gazdasági céllal is tovább nevelhetők 
(Kucska és mtsai. 2002; Bokor és mtsai. 2019). Szaporításukat keltetőházi körülmények 
között több külföldi és hazai kutató vizsgálta már (Keresztessy és mtasi. 2002, Zarski és 
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mtsai. 2010, Bokor és mtsai. 2018, 2019). Munkánk során megvizsgáltuk a keltetőházi 
szaporításhoz képest kisebb befektetést igénylő, egyszerűbb ketreces ívatás lehetőségét.  

 
Anyag	és	módszer	

A Dunából (Dunapataj térsége) származó anyákat (n=12) december végén varsával 
fogták az ívóhelyen. Az anyákat december 31-én a Kaposvári Campus hallaboratóriumának 
40 m3-es fóliás tavába szállítottuk. A még le nem ivott ikrások közül egyet-egyet (w: 680g és 
710g), valamint 2-2 tejest (w: 640±170g) 1 mm szembőségű, 50 cm magas, 45 cm átmérőjű 
(bruttó térfogata: 79 liter) ívatóketrecbe helyeztünk (n=2 ketrec), levegőporlasztással (3 
l/perc, 1.	ábra). A feltelepítést követően az első alkalommal mindkét ivart pontyhipofízis-
szuszpenzióval kezeltük (10 mg /testtömeg kg). A le nem ívott ikrást az első oltást követő 3. 
napon ismételten kezeltük (10mg/testtömeg kg pontyhipofízis). A hormonindukció 
időpontja és a vízhőmérsékletek a 2.	ábrán láthatóak. A sikeres ívást követően az anyákat a 
ketrecből eltávolítottuk.  

1.	ábra.	A	kísérleti	ívóketrecek	és	anyaválogatás	

Fig.	1.	Spawning	cages,	broodstock	
	

Eredmények	és	értékelés	
Az első ketrecben lévő halak a hormonkezelést követően 3 napon belül leívtak 

(a termékenyülést 95%-ra becsültük). A második ketrecben lévő ikrás az ismételt 
hormonkezeléstől számítva két napon belül, az első kezeléstől számítva az ötödik napon 
ívott le (termékenyülést 82%-ra becsültük). Az ikrákat az anyahalak eltávolítását követően 
kezelés nélkül ugyanabban a ketrecben inkubáltuk. A tóvíz hőmérséklete az ívatás során 
3,2±0,8 °C volt, az ezt követő inkubációs szakaszban 1 és 2 °C között ingadozott, és a teljes 
kísérleti szakasz alatt egyszer sem haladta meg a 4°C-t (2.	ábra). Az ikra fejlődése a ketreces 
inkubáció első szakaszában megfelelően haladt, a morulaállapotot az ívást követő 7. napon 
regisztráltuk (2. és 3.	ábra). A későbbiek során erős saprolegniafertőzés jelent meg, a 20. 
naptól az ikratételt nagyságrendileg 20% gombafonal szőtte be, így a keltetést fel kellett 
függeszteni. 
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2.	ábra.	Vízhőmérséklet	alakulása	és	az	indukált	szaporítás	és	eredményeinek	főbb	lépései	a	kísérlet	alatt	

Fig.	2.	Water	temperature,	manipulation	of	fish	and	results	of	spawning	during	the	experiment	
 
 

 
3.	ábra	Az	ikra	fejlődése	az	ívást	követő	7.	és	12.	napon	(I.	ívató	ketrec)	

Fig	3.	development	of	egg	on	day	7	and	12	post	spawning 
 

Összegzés	
A jelen tanulmányban használt ívatóketrecet egyéb halak szaporításánál és 

lárvanevelésnél sikeresen alkalmaztuk. Például Umbra	krameri (Tóth és mtsai. 2016, Tatár 
és mtsai. 2020); C.	carassius (Braun és mtsai. 2018); Cyprinus	carpio	carpio	forma	hungaricus 
(Müller és mtsai. 2022). Menyhal esetében azonban úgy tűnik, hogy a módszer a sikeres 
ívatás, a magas termékenyülés és a tolerálható hőmérséklet ellenére sem alkalmas 
ikrainkubációra, mert a Saprolegnia‐fertőzés a folyamat félidején hatékonyan támadja meg 
az ikratételeket, megakadályozva eredményes keltetést.  
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