Az év hala 2021-ban a jászkeszeg
(Leuciscus idus)

Pontyfélék családjába tartozik. Egyéb neve: jászponty, őnkeszeg

Forrás: https://mttmuzeum.blog.hu/2019/03/28/hinarmezok_baranya

JELLEMZŐI:
 Oldalról lapított hal, hátúszója, kicsivel hátrébb kezdődik, mint a
hasúszók. Feje és szeme közepes nagyságú, szája viszonylag kicsi,
csúcsba nyíló. Szájszöglete nem éri el a szem elejének vonalát.
Pikkelyei aprók, számuk az oldalvonal mentén 55-60.
 A nagyobbak 30-40 cm hosszúak, de kivételesen a fél métert is elérheti.
A hazai horgászrekord 3,86 kg (1995).
 Hasonló fajok: a bodorkának a szemgyűrűje narancsos árnyalatú, és
oldalvonalán 40-46 pikkely van. A leánykoncér oldalvonala mentén 4449 pikkely számlálható, és a szája félig alsó állású. A vörösszárnyú
keszeg oldalvonalán 38-42 a pikkelyek száma, szája pedig fölső állású.
 A folyók jellemző őshonos hala, magányosan járja a mélyebb és nem
túl gyors vizeket, ősszel viszont nagy csapatokba gyűlik a telelésre
alkalmas mélyebb részeken.
 A fiatal ivadék táplálékát planktonszervezetek adják, az idősebbek főleg
kisebb gerinctelen állatokat fogyasztanak, de nem hiányzik étlapjukról a
növényi táplálék, a szerves törmelék és az apró hal sem.
 Május-júniusban ívik az 50-70 cm mélységű szélvizekben. Ikráját a
sóderes mederfenékre vagy vízinövényekre rakja.
 A jászkeszeg a felszín közelében, vízközt és mederfenéken is fogható.
Húsa kissé szálkás, de sütve és főzve egyaránt ízletes.

VÉDELME:
"Az év hala - 2021" címért folyó versenyt a Magyar Haltani Társaság
(www.haltanitarsasag.hu) hirdette, hogy így felhívja a figyelmet egyes
őshonos halfajok jelentőségére, esetleges veszélyeztetett voltára.
1) Soroljatok fel a térkép jelölése alapján vízfolyásokat, melyben él
jászkeszeg! Dr. Harka Ákos, Sallai Zoltán: www.tankönyvtár.hu
a)_____________________
b) ____________________
c) ____________________
d) ____________________
e) __________________________

2) A keresztrejtvény megfejtése a jászkeszeg „származására” utal!

X
X

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A jászkeszeg egyéb neve.
Ősszel ____________ gyűlik telelésre.
Felnőtt hal egyik tápláléka.
Ebbe a családba sorolható.
Szája kicsi, ___________________.
Jászkeszeghez hasonló halfaj.
A halak helyváltoztatását segítik.

Megfejtés: _____________________________________
Forrás:
Magyarország halfaunája Dr. Harka Ákos, Sallai Zoltán (2007)
www.haltanitarsasag.hu, www.tankönyvtár.hu
Megfejtés:1. Pl. Duna, Rába, Marcal, Zala, Sió, Dráva, Mura, Kerka, Kis-Balaton, Tisza-tó
2. őnkeszeg, csapatokba, apró hal, pontyféle, csúcsba nyíló, bodorka, úszók (őshonos)

