Az év hala 2020-ban a süllő
(Sander lucioperca)
Sügérfélék családjába tartozik. Süllő nevet használják az 1 kg alatti
példányokra, míg az ettől nagyobbakat fogasnak hívják.
Gyakorta fogassüllő néven is említik.

JELLEMZŐI:
 Erősen megnyúlt, oldalról összenyomott, aránylag alacsony hátú hal.
Feje, szája nagy, fölső állkapcsának vége eléri a szem hátsó vonalát.
Szájában erős fogak ülnek, melyek között nagyobb, a többi közül
kiemelkedő ebfogak is találhatók.
 Két hátúszója közül az elsőben 13-17 tüske, a másodikban 19-24
elágazó sugár számlálható. Farokúszója mérsékelten bemetszett.
Hasúszói a mellúszók alatt, de azoknál kicsivel hátrébb foglalnak helyet.
 Testét fésűs pikkelyek borítják (ezért érdes tapintású), a pikkelyei
aprók, számuk az oldalvonalon 80-100.
 Zöldesszürke alapszínét szabálytalan sötétebb harántsávok mintázzák.
 A nagyobb példányok 50-60 cm hosszúak, de egy méternél nagyobb is
lehet. A hazai horgászrekord 14,65 kg (2000. év).
 Az adott vízterületen gyakori halak közül válogatja táplálékát, méret
alapján a kisebb méretűeket részesítve előnyben (küsz, vörösszárnyú
keszeg, bodorka).
 Állandó búvóhelyet keres magának, fedezékben érzi jól magát.
 Ivarérettségét 3-4 éves korban éri el, március-áprilisban szaporodik.
Tavasszal a hímek a fél méternél mélyebb, kemény aljzatú vizeket
keresik fel, ahol a fészeknek alkalmas növényzetet letisztogatják. A
nőstények erre rakják ikrájukat, amelyet a megtermékenyülés után
kikelésig őriznek.
 Közép- és Kelet-Európában elterjedt faj, de másfelé is betelepítették.
 Vizeinkben őshonos. A Balatonból kifogott süllő ízletes fehér húsa
fenséges.

VÉDELME:
 "Az év hala - 2020" címért folyó versenyt a Magyar Haltani Társaság
(www.haltanitarsasag.hu) hirdette, hogy így felhívja a figyelmet egyes
őshonos halfajok jelentőségére, esetleges veszélyeztetett voltára.


A süllő a legértékesebb és legkeresettebb halaink egyike.

 Horgászható hal, de a még nem ivarérett példány védelem alatt áll. A
kifogott süllő csak akkor tartható meg, ha a farok nélküli testhossza
legalább 30 cm. Március 1-től április 30-ig tilos süllőre horgászni.
1) Soroljatok fel a térkép jelölése alapján vízfolyásokat, melyben él
süllő! Dr. Harka Ákos, Sallai Zoltán: www.tankönyvtár.hu
a)_____________________
b) _____________________
c) _____________________
d) _____________________
e) ___________________________
2) A keresztrejtvény megfejtése a süllő tulajdonságát adja!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Halpete:
Kedvelt horgásztó:
A süllő nagyobb, kiemelkedő fogának neve:
Pikkelyei mérete:
A süllő egyik tápláléka:
Vizeinkbe nem betelepített, hanem ……..
Itt érzi jól magát:
A halak helyváltoztatását segítik:

Megfejtés: _____________________________________________
Forrás:
Magyarország halfaunája Dr. Harka Ákos, Sallai Zoltán (2007)
Természetbúvár 2020/I. A süllő Dr. Juhász Lajos
www.haltanitarsasag.hu, www.tankönyvtár.hu
Megfejtés:1. Pl. Duna, Rába, Marcal, Zala, Dráva, Mura, Tisza, Balaton, Kis-Balaton, Fertő, Velencei-tó, Tisza-tó
2. ikra, Balaton, ebfog, apró, bodorka, őshonos, fedezék, úszók (ragadozó)

