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A világ legnagyobb harcsája! 
 

   A világ legnagyobb harcsáját fog-
ta ki Zsédely Attila. Rekordját most 
hitelesítette az IGFA nemzetközi 
szervezet. Az International Game 
Fishing Association hivatalos köz-
leménye szerint a világ "legna-
gyobb" harcsája 134,97 kg-os, 245 
cm hosszú. A halat Zsédely Attila 
horgász kerítette horgára a Pó fo-
lyón. Az ajkai férfi múlt tavasszal 
fogta a világrekord harcsát, most a 
hitelesítés történt meg. De - mint 
kiderült - nem csak a hal súlya vi-
lágrekord, hanem az is, hogy ekkor 
halat még soha nem fogtak ki hor-
gászbottal. A pergető technikával 
kifogott halat a mérlegelés és fény-
képezés után visszaengedték a víz-
be. 

 
 

 
 

Ismét új Pontyrekord ! 
    
   Új világrekord a pontyhorgászat-
ban! A 44,905 kilós tükörponty a 
Dijoni Le Grevier tóban akadt ho-
rogra, Franciaországban. A hal be-
ceneve „sebhelyes”, az oldalán futó 
sebhelyszerű csík miatt. Büszke 
legyőzője az angol Ambrose Smith. 
Az óriás egy halas-gyümölcsös 
bojlira harapott rá és 20 perces 
küzdelem után törődött bele sorsá-
ba.   
   Az előző világrekord, amit 2010 
januárjában állított be a szintén 
angol Martin „Lucky” Locke, 2.267 
kilóval nyomott kevesebbet, de 
ugyanúgy tükörponty volt és az is 
Franciaországban akadt horogra.  
 

A kősüllő az év hala 
2011-ben  

 

    A Magyar Haltani Társaság 
2011-re már csak jelöltállító szere-
pet vállalt az év hala megválasztá-
sában. A végső döntést azok a hal-
barátok hozták meg, akik a társaság 
honlapján leadták szavazatukat a 
megadott három halfaj valamelyi-
kére. A Szilveszter éjszakáján zá-
rult szavazás eredményeként 2011-
re a kősüllő (Sander volgensis) lett 
az év hala maga mögött hagyva az 
ugyancsak sokak rokonszenvét él-
vező réticsíkot és a harmadik he-
lyezett sujtásos küszt. 

 
   A süllőhöz küllemében és élet-
módjában is nagyon hasonló, de 
annál kisebb növésű faj neve félre-
vezető lehet, ugyanis egyáltalán 
nem igényel köves aljzatot, sőt 
olyan iszapos helyeken is megél, 
amelyeket termetesebb rokona már 
elkerül. Kizárólag Európában, ezen 
belül is csak a Fekete- és a Kaszpi-
tengerbe ömlő folyók vízrendszer-
ében honos. Legnagyobb elterjedési 
körzete a Volga és a Duna meden-
céje. Hazánkban a jelentősebb fo-
lyóvizek és a nagyobb tavak lakója, 
de sehol nem gyakori. Európában a 
sebezhető fajok közé tartozik, ezért 
nagyobb kíméletet érdemelne. A 
horgászok nagy része egyetért azzal 
a javaslattal, hogy a kősüllő legki-
sebb fogható mérete 20 helyett 25 
centiméterre, a naponta elvihető 
mennyiség pedig a jelenlegi 3 kilo-
grammról 3 darabra változzék. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Újra van viza a Dunában 
  
 

   Több millió éves halfajt telepítet-
tek a Dunába. A viza valaha ősho-
nos volt Magyarországon, de a XX. 
század elejére a túlhalászás és a 
vízszennyezés miatt teljesen eltűnt. 
   A hosszúkás, ragadozó halfajta 
kifejlett példánya több méter hosz-
szú is lehet és elél akár 100 évig is. 
Budapesten, a Viza utcánál 100 
kishalat engedtek a Dunába. Azt 
remélik, hogy 10-15 év alatt újra 
elszaporodik a magyar folyókban. 
Simogatni is lehet őket, annyira 
szelídek. Részben ez lett a vesztük 
a XX. század elején a vizáknak. 
Nincs veszélyérzetük, ezért ezt a 
halfajt lehet a legkönnyebben kiha-
lászni. Egy-egy vékony narancssár-
ga cérnát raktak mindegyikbe, hogy 
később beazonosíthassák őket. 
   "Ez a 100 viza nem fogja megvál-
toztatni a Duna halösszetételét, 
csak majd ha megindulnak a komo-
lyabb telepítések, kutatások, a sza-
porodási helyek felújítása. A víz-
minőség már megfelelő, megépült a 
csepeli szennyvíztisztító, tehát a 
vízminőség már nem oka annak, 
hogy itt ne lehessen hal" - mondta 
Rideg Árpád haltenyésztő. 
   Ha a jövőben még több vizát en-
gednek szabadon, és azok szapo-
rodni is kezdenek, akkor van esély 
arra, hogy a vizák újra meghono-
sodjanak a magyar vizekben. 
   A vizák több mint 100 évig is 
elélnek és akár 3-4 méteresre is 
megnőhetnek. Az egyik legnagyobb 
példányt Oroszországban fogták ki, 
amelyben 240 kiló ikra volt.  
   Nálunk azonban tilos vizát hor-
gászni, ugyanis szigorúan védett 
fajnak számít. 
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