Az év hala 2018-ban a balin
(Aspius aspius)
Egyéb nevei: balling, ragadozó őn, vadászkeszeg, vezérhal, búczókeczeg,

JELLEMZŐI:
 A balin pontyfélék családjába tartozik, mégis ragadozó faj.
 Elsősorban a nagyobb folyóvizek lakója, de megél a nagyobb tavakban,
a holtágakban is.
 Teste megnyúlt, mérsékelten magas, oldalról lapított. Félig fölső állású
szája nagy, szájszöglete a szem alatt van.
 Hátúszójában 8, farkalatti úszójában 12-14 elágazó sugár számolható.
 Pikkelyei aprók, számuk az oldalvonalon 65-75.
 Nagy növésű hal, jól fejlett példányainak hossza 50-60 cm, de
kivételesen egy métert is elérhet. A hazai horgászrekord 10,54 kg
(1991).
 Magányosan vagy néhány fős csapatokban keresi táplálékát, amely
kezdetben plankton-szervezetekből, apró gerinctelen állatokból áll, majd
áttér a halfogyasztásra. Nyíltvízi ragadozó lévén legfontosabb
zsákmánya az ugyanott csapatosan élő küsz.
 Március közepétől május elejéig ívik. Ikráit a kemény, sóderes aljzatra
vagy a parti fák sűrű gyökérzetébe rakja. Az ikraszemek kb. 1,5 mm
átmérőjűek, számuk 30 és 400 ezer között változik. Ivarérettségét 3-4
éves korban éri el.
 Húsa szálkás, de nagyon ízletes. Legkisebb kifogható méret: 40 cm.
Tilalmi idő: március 1. – április 30.

VÉDELME:
"Az év hala - 2018" címért folyó versenyt a Magyar Haltani Társaság
(www.haltanitarsasag.hu) hirdette, hogy így felhívja a figyelmet egyes
őshonos halfajok jelentőségére, esetleges veszélyeztetett voltára. A balin
rendkívül érzékeny a szennyeződésekre és a környezetében bekövetkező
változásokra.
1) Soroljatok fel a térkép jelölése alapján vízfolyásokat, melyben él
balin!
a)____________________
b) ___________________
c) ___________________
d) ___________________
e) ________________________
Dr. Harka Ákos, Sallai Zoltán: www.tankönyvtár.hu

2) A keresztrejtvény megfejtése a balin tulajdonságát adja!

X
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Halpete:
Közép-Európa legnagyobb tava:
A balin teste:
Pikkelyei mérete:
Egyéb neve:
A balin ebbe a családba tartozik:
Felnőtt balin fő tápláléka:
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, Dráva, Mura, Kerka, Tisza, Balaton, Kis-Balaton, Fertő, Velencei-tó, Tiszató 2. ikra, Balaton, megynyúlt, apró, ragadozó őn, pontyféle, küsz, úszók (ragadozó)

