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ak vére. Az egyébként éjszakai 

életmódra berendezkedett 

menyusok ilyenkor egész nap aktí-

vak. Megkezdik táplálékszerző út-

jaikat, és vadul zabálnak, hiszen 

közeleg a nász ideje.  

 

A menyhal akár 20 évet is megél-

het, hideg északi tavakban 20-30 

kg-osra is megnőhet, meghaladva 

az 1 méteres testhosszúságot. Ha-

zánkban ezzel szemben legfeljebb 

50-60 centiméteres példányokkal 

találkozhatunk, amelyek 3-4 kiló-

sak lehetnek, de már ezek a példá-

nyok is igen ritkák. A leggyakrab-

ban a 10-40 centisekkel kell beér-

nünk, bár ez utóbbi méret azért 

már szívet melengető. A hazai re-

kordot egy 2001-ben fogott 3,56 

kg-os példány tartja.  

Nyúlánk, a feji részen felülről, farki 

részen oldalról lapított hal. Feje 

aránylag rövid, de széles, orra kö-

zepesen hosszú. Sokan békaszerű-

nek titulálják. Szája nagy, félig alsó 

állású, benne apró, hegyes fogak 

vannak. Szájhasítéka vízszintes, 

oldalról nézve a szem alá, többnyi-

re annak hátsó vonaláig ér, alsó 

álkapcsáról egyetlen bajuszszál 

csüng. Két hátúszója közül az első 

rövid, a második különösen hosz-

szú, akárcsak farok alatti úszója. 

Különálló farokúszója kicsi, szim-

metrikusan lekerekített. Hasúszói 

szokatlanul elől, a toroktájon he-

lyezkednek el, megelőzik a mell-

úszókat. Pikkelyei nagyon aprók, 

alig észrevehetők. Oldalvonala a 

test elején folytonos, a farokúszó 

közelében szakadozott. Testének 

színe zöldesbarna, sötétebb már-

ványozással, hasa szennyesfehér. 

Úszóinak többsége foltozott.  

Horgászata  

Kiváló harcsacsalinak is tartják, 

azonban a fogságot nehezen viseli, 

így a télen fogott menyusok nem 

érik meg a tavaszi pezsdüléssel 

induló harcsás szezon kezdetét. 

Horgászata rendkívül egyszerű, 

nem igényel komoly felszerelést, a 

téli hónapokban rendkívül szóra-

koztató. Rettenetesen falánk, a 

kishaltól a halszeletig, a belsőség-

daraboktól a gilisztáig mindent 

pillanatokon belül behabzsol. 

Klasszikus fenekező felszereléssel, 

spiccről horgászhatunk rá, vagy a 

sportosabbak mártogathatnak. 

Kapása heves, szinte lerázza a bo-

tot a tartóról. A legtöbb esetben 

egészen mélyre nyeli a horgot, így 

indokolt a meghökkentően nagy 

horogméret is. Nem fogja zavarni. 

 
A menyhalazás remek alkalom egy 

baráti pecára, csupán jól fel kell 

öltözni, hiszen a legjobban a söté-

tedés beálltával kezdenek zabálni. 

A tűz mellett, forralt bor vagy tea 

kortyolgatása mellett van idő han-

gulatos beszélgetésekre, tavaszi 

horgászatok tervezgetésére.  

 Hol keressük?  

Az erőművek, duzzasztók környé-

kei mind jó menyhalas terepek, 

hiszen a vonuló menyhalcsapato-

kat megállítják (pl. Tass, Tiszalök, 

Kisköre), de a vonuló falkát a folyó 

más szakaszain is elcsíphetjük. Ha 

megtaláljuk ívóhelyét, ott minden 

évben számíthatunk megjelenésé-

re, mert ide évről évre visszatér. 

Húsa rendkívül ízletes, szálkamen-

tes. Mája igazi ínyencfalat. Megpu-

colni sok apró pikkelye és különös 

síkossága miatt nem egyszerű.  

________________________ 

FeHoVa, huszadszor 
Az idén 20. alkalommal kerül meg-

rendezésre a Hungexpo által a 

FeHoVa, a Fegyver, Horgászat, 

Vadászat Nemzetközi Kiállítás. A 

kiállítást február 14-17 között ren-

dezik. A horgászatban ez az időszak 

még általában a várakozás, a pihe-

nés, a felkészülés időszaka, így a 

kiállítók a megelőző éveknél is jó-

val nagyobb látogatottságra számí-

tanak. Az idei évben is sok kiállító 

várja újdonságaival és akcióival a 

vásárt megtekintőket, a horgász-

szezonra felkészülőket. A vásárlás 

mellett sok érdekes programon is 

részt lehet venni. A horgászszínpa-

don sok szakelőadás, bemutató 

segíti a széleskörű tájékozódást. Az 

idén is lesz horgász egyesületek, 

horgászcsapatok vetélkedője. A 

MOHOSZ is hagyományosan jelen 

lesz a kiállításon, az idén jóval na-

gyobb és aktívabb FeHoVa-

MOHOSZ Horgászsuli várja majd 

az érdeklődő gyermek és ifjúsági 

horgászokat. Itt vetítésekre, kezdő 

horgászoknak szerelési bemutatók-

ra, neves horgászokkal való talál-

kozókra, horgászati rajzok készíté-

sére is nyílik majd alkalom. A Ma-

gyar Horgász standján hagyomá-

nyosan a lap ismert és neves hor-

gászszakíróival találkozhatnak 

majd. A kiállítás részleteiről a 

FeHoVa honlapján lehet tájéko-

zódni. 
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