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A FEHÉR BUSA
(Hypophthalamichthys molitrix

Betelepített, gazdaságilag jelentős halfajunk. 
Rendszertanilag a pontyfélék családján belül a 
busafélék alcsaládjának (H ypophthalam ichthy- 
nae) tagja. Közeli rokona a vizeinkbe ugyancsak 
betelepített pettyes busa (Aristichthys nobilis).

Eredeti előfordulási terü leté t a nagy kínai fo
lyók vízrendszere képezd. Északon elterjedésének 
term észetes h a tára  az A m ur folyó. K ínában tó
gazdasági term elésének évezredes hagyom ánya 
van. Ennek kimagasló eredm ényeire felfigyelve 
került sor évszázadokkal ezelőtt akklim atizálá- 
sára Délkelet-Ázsia országaiban. Szovjet szakem 
berek az 1930-e s években vetették  fel honosítá
sának lehetőségeit az európai területeken. 1953- 
ban kezdődött az akklim atizálás U krajnában  rész
ben az A m úr folyóból, részben K ínából származó 
im portállatokkal (Murin, Prihodko, Lupacseva, 
1966). Nyugati irányú terjesztését akadályozta, 
hogy sajátos környezeti igényei következtében 
szaporítása a hagyom ányos tógazdasági módsze
rekkel nem volt lehetséges. Az akklim atizálás so
rán  döntő jelentőségű volt, hogy 1961-ben a K ara- 
kurum -csatorna m entén, a tü rkm én „K aram at- 
N ijáz” ivadéknevelő gazdaságban sikerü lt m eg
oldani m esterséges szaporítását. 1963-tól szovjet 
Közép-Ázsiában m ár term észetes vizekben is 
megfigyelték ívását (Aliev, 1965).

N apjainkra több földrészre is k ite rjed t a hono
sító munka. Folyam atosan érkeznek jelentések

im portjáró l különböző országokba, így halunk je 
lenlegi elterjedési terü leté t nehéz volna m egha
tározni.

H azánkba 1963-tól im portálták  a  fehér busa 
zsenge ivadékát (1. táblázat). A  mesterséges sza
porítás először 1967-ben Dinnyésen sikerült (A n-  
ta lfi és T ölg, 1967), egy évvel korábban, m int 
a pettyes busáé.

A fehér busa oldalról erősen lapított, közepes 
testm agasságú hal. Feje közepes nagyságú, a pety- 
tyes busáénál kisebb. Szája felső állású. Homloka 
széles, vaskos. H átúszója viszonylag kicsi, sze
gélye m ajdnem  egyenes. A többi úszó jól fejlett. 
Mellúszói megnyúltak, de a pettyes busáénál rö- 
videbbek. Az alsó úszó szegélye homorú, benne 
az osztott sugarak szám a 12—14 (a pettyes busá
nál 15—17). A farkúszó mélyen kimetszett. H as
vonalának jellegzetes éle a kopoltyúktól egészen 
az alsóúszóig húzódik. Testét apró, vékony p ik 
kelyek borítják. Az oldalvonal m entén a p ikke
lyek szám a 110—124. H áta szürke, esetleg zöldes 
árnyalatú . O ldalai és hasi része ezüstös csillo- 
gású. A hát- és a farkúszó szürke, a többi úszó 
sárgás árnyalatú.

G aratfogai egy sorban helyezkednék el, rágó
felületük barázdált (szemben a pettyes busa sima 
garatfogaival). K opoltyútüskéi összenőttek, szű
rőlem ezt alkotnak. Em észtőtraktusa — a túlnyo
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mórészt növényi táplálék  következtében — igen 
hosszú, a hal testhosszának 5—7-szerese.

Tipikus folyóvízi halfaj. É letének egy részét a 
főmederben, az intenzív táplálkozás időszakát pe
dig a kiöntésekben tölti. (Meg kell jegyezni ehe
lyütt, hogy a fenti — eredeti élőhelyére érvényes 
— modell hazánkban, a szabályozott folyóvizek
ben nyilvánvalóan ném ileg módosult.) Ősszel nagy 
csapatokban a  főm eder legmélyebb szakaszaira 
vonul telelni. Ő shazájában tavasszal az ivarére tt 
példányok elindulnak a folyók felső szakaszán 
levő ívóhelyek felé. Az ívás gyors folyású, záto
ny os szakaszokon, a vízfelszín közelében játszó
dik le m ájus-jún ius hónapokban. Az irodalm i for
rások szerint a  nőstények ik rá jukat több rész
letben rak ják  le.

1. táblázat

A fehér busa zsenge ivadékának importja 
Magyarországon ( A nta lfi és T ölg, 1972. adatai a lapján)

É v Eredet Db

1963 K ína 14 000
1964 Szovjetunió        99 000
1965 Szovjetunió 290 000
1966 Szovjetunió 730 000
1967 • -Szovjetunió 810 000
1968 Szovjetunió 270 000

H azánkban a fehér busa term észetes szaporo
dása biztosnak tek in thető  a  Tisza vízrendszeré
ben. Ezzel kapcsolatban az első megfigyelés 1973- 
ban tö rtén t a folyó alsó szakaszán, am ikor egy 
időszakosan víz alá kerü lt kubikgödörben nagy 
m ennyiségű 4—6 g-os egyedsúlyú ivadékot ta lá l
tak. Tisztázódott, hogy olyan vizeken, melyek az 
é rin te tt folyószakasszal összeköttetésbe kerü lhe t
tek, 1973-ban e  halfajból sem zsenge, sem előne
velt ivadék nem  kerü lt kihelyezésre. A kubik- 
gödröt a Tisza árhu llám a június 12—17 között 
tö ltö tte fel vízzel, am ikor a folyóban a  vízhőm ér
séklet 20—21,7 °C volt. A vizsgálatok során azon
ban nem sikerü lt m egállapítani, hogy az ívás 
a főm ederben vagy a kiöntésben történt. A fehér 
busa term észetes szaporodásának felderítése a 
fenti esetet követően nem  folytatódott, de a Tisza 
egész m agyarországi szakaszán nagy m ennyiség
ben figyelhetők meg halunk  különböző korosztá
lyai. A term észetes szaporodás, állom ányutánpót
lás jelentkezése annyit jelent, hogy az akklim ati- 
zá'lás befejeződött.

A szakirodalom  nem  közöl pontos ada tokat a r 
ról, hogy term észetes körülm ények között a fehér 
busa m ilyen m ennyiségű ik rá t érlel. A nta lfi és 
Tölg (1972) adatai szerin t testsúly kg-onként á t
lagosan 60 000 szem ik ra  fejhető le. Az ik ra
szemek a lerakáskor 1,2 m m -es átm érőjűek, m ajd 
néhány óra a la tt 4—4,5 m m -es átm érő jűre duz
zadnak. A nagy, áttetsző ikraszem ek fajsúlya 
alacsony, így m esszire sodródnak a  folyóban. A 
víz hőm érsékletétől függően 1—2 nap a la tt kel
nek ki a 6 m m -es hosszúságú lárvák. (A nta lfi 
és T ölg szerint a m esterséges szaporításnál 22 °C 
az ik raérlelés optim ális hőm érséklete, ebben az 
esetben a keléshez 34 óra szükséges.) A lárvák 
még legalább egy hétig sodródnak, am íg fel
élik szikanyagukat, ö n á lló  táplálkozásukat m ár 
a  folyók le lassu lt szakaszain, öblökben, kiönté
sekben kezdik meg. Ekkor hosszúságuk m integy 
8 mm.

A zsenge ivadék tápláléka a pontyfélék több
ségéhez hasonlóan alakul, vagyis kerekesférgek, 
m ajd fokozatosan egyre nagyobb zooplankton 
szervezetek játszanak döntő szerepet. A másfél 
centim éteres fehér busa ivadék té r á t a növényi, 
elsősorban apró  zöldalgákból* álló m enüre. Ek
korra m ár az em észtőtraktus is m eghosszabbo
dik, eléri a testhossz kétszeresét.

A fehér busát a kopoltyútüskékből kifejlődött 
szűrőszerv sajátos táplálkozásra teszi alkalm assá. 
Ennek segítségével képes kiszűrni a vízből a 
20—25 ix nagyságú plankton szervezeteket. A n 
talfi és Tölg (1972) szerint a fehér busa gyakor
latilag csak lebegő ennivalót vesz fel, és abból 
is csak a  neki megfelelő m éretűt. A tógazdasági 
abrakból csak a lisztszerűre őrölt lebegő részek, 
illetve a többi hal beléből távozó apró ta k a r
m ánym aradványok kiszűrésére képes. Ugyancsak 
a fenti szerzők szerint a  két busafaj — az am ur
ral ellentétben — 14 °C alatti hőm érsékleten is 
táplálkozik, de term észetesen csak a lecsökkent 
anyagcsere m értékében. A 6 °C ala tti vízből k i
fogott busák bélcsat o rnája  rendszerin t üres.

A fehér busa honosítása m indenütt azzal a 
céllal történt, hogy a vizek term előképességét 
a korábbinál nagyobb m értékben állítsa az em 
ber sa já t szolgálatába. Ebből a szem pontból igen 
fontosak azok a vizsgálatok, melyek igyekeznek 
tisztázni a fehér busa táp lálékának  pontos össze
tételét akár term észetes vizekben, akár tógazda
sági körülm ények közt. Elsősorban a Szovjet
unióban és Lengyelországban foglalkoztak sokat 
e kérdéssel. Az alábbiakban csak néhány vizsgá
la tta l foglalkozunk a problém a összetett voltának 
érzékeltetésére.

Szavina  (1968) a fehér busa több korosztályá
nak táplálkozásával foglalkozott. A zsenge; iva
dék táplálékösszetételének alakulását, fito-, illetve 
zooplanktont különböző m ennyiségben és arány 
ban tartalm azó környezetben figyelte meg. A la
csony zooplankton- és magas fitoplankton-kon- 
centráció esetén a táplálkozását éppen megkezdő 
zsenge ivadék az utóbbira kényszerül. Növelve 
a környezetben a zooplankton mennyiségét, ve
gyes táplálkozást tapasztalt. A zooplankton 50 
százalékot te tt ki a halak  béltartalm ában. Amikor 
a zooplankton tú lsúlyban volt a környezetben, 
a zsenge ivadék 10 napos korig azt fogyasztotta, 
m ajd élete 10—11. nap ján  jelentkezett m enüjé
ben a fitoplankton, annak viszonylag alacsony 
koncentrációja ellenére is. Ehhez hasonlóan a la 
ku lt a halak  táp láléka a kontroll tóban. A halak  
növekedésének összehasonlítása szerint a fejlődés
hez a  zooplankton táp lá lék ra  feltétlenül szükség 
van. V alam ennyi k ísérleti variánsban  a korra l nö
vekedett az algafogyasztás, és a 12. napon döntő 
jelentőségűvé vált. Ebben az időszakban m ár 
megfigyelhető, hogy a halak  válogatnak, egyes 
algafajokat előnyben részesítenek. Az egynyara
sok táplálkozásában és növekedésében a szerző 
nagy jelentőséget tu la jdonít a fitoplankton m inő
ségi összetételének. K iem eli a kovam oszatok és 
ostoros moszatok szerepét. A kétnyarasokkal kap 
csolatban megfigyelte, hogy a tó  algaállom ányá
nak összetételétől függően a detritusz is szám ot
tevő komponensévé válhat a halak  b é lta rta lm á
nak. A három - és négynyaras busák táp lá lékában  
növekszik a nagyobb te rm etű  kékalgák m eny- 
nyisége.

Januszko  (1974) tógazdasági körülm ények kö
zött vizsgálta a növényevő halak  egynyaras iva
dékainak ha tásá t a tavak  algaállom ányának 
m ennyiségi és minőségi alakulására. A ponty



(2000 db/ha) m ellé kihelyezett 1500 db /ha fehér 
busa hatása a  következő volt: 10%-kal növeke
dett az algák biom asszájának átlagos szezonális 
nagysága, az egyedszám ugyanakkor a felére 
csökkent a kontroll tavakhoz v iszonyítva A kont
roll tavakban legnagyobb szám ban a zöldalgák 
fordultak  elő, a fehér busával népesített tavak 
ban ezek szám a a felére csökkent, a  kovamo- 
szatoké viszont 3-szorosára em elkedett. Azokban 
a tavakban, m elyekben a ponty m ellé 3000 db 'ha 
fehér busát népesítettek, az  algák  biom asszája 
10%-kal csökkent a kontrolihoz képest. A zöld
algák biom asszája a felére csökkent, míg a kova- 
moszatoké több m int 100%-kal növekedett. A 
fehér busák jelenléte stim ulálólag hato tt a kova- 
moszatok szaporodására. Feltételezi a  szerző, hogy 
a biomassza csökkenése nem  a  busák túlságosan 
nagy m értékű táplálkozása, hanem  más környe
zeti tényezők hatására  jelentkezett. E rre u ta ltak  
az egyes ism étlésekben tapasztalt eltérő  tenden
ciák. Januszko  szerin t létezhet egy kritikus pont, 
m elyen tú l elkezdődik az algák biom asszájának 
csökkenése, de a vizsgált állom ánysűrűségek ese
tében bizonyosan nem  tö rtén t meg e  kritikus pont 
átlépése. Á ltalában m egállapításra került, hogy 
a busafajokkal végzett kísérletek során az ap 
róbb algafajokat nagyobbak válto tták  fel. Mivel 
az apró algák a halak  által nem  lehettek in ten 
zíven kiszűrtek (nem akadnak fenn a busák szű- 
rőlemezedn), feltételezhető, hogy a nagytestű a l
gafajok elszaporodása éppen a busák táplálkozá
sának következménye.

Meg kell jegyezni, hogy halászati szempontból 
m indkét rendszer igen eredm ényesnek bizonyult. 
Az első esetben 1233 kg/ha, a m ásodikban 1359 
kg/ha volt a  hozam, szem ben a kontroll 1101 
kg/ha-os eredményével. E hozam okat 700, illetve 
600 kg/ha ab rak taka rm ány m egtakarításával si
kerü lt elérni* Azzal viszont a szerző m ár nem 
foglalkozik, m iért az első (alacsonyabb fehér 
busa állományú) rendszerben volt nagyobb a 
m egtakarítás, vagyis jobb a takarm ányhaszno
sulás.

Kajak, Spodniewska és W isniew ski (1977) négy 
term észetes tóban, hálóketrecekben vizsgálta a 
fehér busák táplálkozását, és szintén m egállapí
totta, hogy halunk a szám ára hozzáférhető nagy
ságrendű táplálékon belül is válogat, egyes a l
gafajokat előnyben részesít. Egyes kékalgafajo
kat viszont akkor sem fogyasztottak, am ikor 
azok dom ináns szerepet já tszottak  a fitoplank- 
ton állom ányban. Mi több, ilyenkor jelentős el
hullások voltak a kísérleti halak  közt. A halak

béltarta lm ában  időnként jelentős volt a zoo- 
p lankton részaránya, annyira, hogy a szerzők 
szerin t annak  állom ányára a fehér busák n a 
gyobb hatással voltak, m in t a gyorsabb produk
ció jú  fitoplanktonra.

A csak röviden bem utato tt kutatások is jól je l
zik, hogy a fehér busa táplálkozásában sok még 
az ism eretlen elem. Az általánosan megfigyelhető 
tendenciák m ellett jelentős eltérések is m u ta t
koznak a környezeti viszonyoktól függően. Ez in 
dokolja a vizsgálatok beindításának szükségessé
gét hazánkban is.

A fehér busa növekedése elm arad a vele együtt 
betelepített m ásik két növényevő halfajétól. Az 
ezzel kapcsolatos tájékoztató anyagokat a  2. táb 
lázatban  közöljük. M axim ális súlya az irodalm i 
források szerint 15—20 kg lehet.

H alterm elésünkben a fehér busa m ennyisége 
1972-ig igen gyorsan em elkedett, azóta ez a fel
futás lelassult. Tógazdaságaink és term észetes v i
zeink évente 1000—1500 tonna fehér busát te r
melnek, így halunk a term elés volum ene szem
pontjából a pettyes busa mögé szorult.

Tógazdaságaink többsége nap ja inkra  á tté rt a 
poliku ltú rás term elésre, melyben a fehér busa 
fontos szerepet játszik. A szükséges tenyészanyag 
előállításával és más term eléstechnológiai kérdé
sekkel A nta lfi és Tölg: N övényevő halak (Buda
pest, 1968, 1972) című könyve foglalkozik rész
letesen.

Természetes vizeinkbe évente növekvő m ennyi
ségben helyezik ki. Különösen nagy szerepe van 
az intenzív holtágak gazdálkodásában.. Egyéb zárt 
vizekbe is telepítik, köztük több horgászvízbe. 
A Velencei-tóba, m ióta az horgászkezelésbe ke
rült, telepítése szünetel. A B alatonba a tó nagy
ságához képest kis m ennyiségű fehér busa kerül 
évente kihelyezésre. Nagyobb arányú te lep íté
sekre itt csak akkor szám íthatunk, ha ponto
sabban tisztázzák szerepét a tó életében, és m eg
oldják a hatékonyabb visszafogást.

A horgászok zsákm ányában halunk  egyelőre 
még nem játszik jelentős szerepet, de a jövőre 
nézve nem  lehet kizárni ennek lehetőségét. 1973- 
ban nagy feltűnést — és tegyük hozzá, h ihetetlen
kedést — válto tt ki Berényi beszám olója a hor- 
gászsajtóban arról, hogy négy évvel korábban 
egy szarvasi horgászkiránduláson negyvennél több 
fehér busa akadt horogra. A csali kukorica, m á- 
légombóc és földigiliszta volt. Az azóta eltelt 
időben évről évre több helyről jeleznek busa
fogásokat. Á ltalában többkilós példányok akad
nak horogra a legmelegebb nyári időszakban.

*

\ * 2. táblázat

Tájékoztató adatok a fehér busa növekedéséről ( Grozavu, valam int Pénzes és T ölg adatai alapján ,
A nta lfi és T ölg könyvéből átvéve)

Terület
E g y e d s ú l y  (g)

Szerző1. nyár 2. nyár 3. nyár

u t á n

K ín a ................................... 12— 22 500— 1500 2000— 3000 Ni Da Su, 1962
Amur folyó ..................... 5— 12 150— 350 900— 1200 Nikolski, 1954
Moszkvai kerület ......... 3— 5 120— 800 417— 1205 Szuhoverhov, 1959
Türk m én ia ....................... 20— 55 1100— 1950 3290— 4250 Aliev, 1961
Rom ánia .......................... 164 2030 2500— 4000 S.C.P.P. kutatások

1962
Magyarország

(tógazdaságok) .......... 20— 100 300— 1000 1000— 2500 Pénzes, Tölg 1966



A fehér busa a horgon jól védekezik, ha fogási 
módszere kialakul, jó sporthallá válhat. Érdekes, 
hogy az előzetes várakozással szemben, a horgá
szok gyakrabban ejtik  zsákm ányul a fehér busát, 
m int pettyes rokonát. Ez a rra  utal, hogy az idő
sebb példányok m enüje igen változatos.

A fehér busa a közepes húsm inőségű halak 
közé sorolható. Z sírta rta lm a viszonylag alacsony, 
a hús laza, a szálkák szám a a pontyénál nagyobb. 
Mivel nehezen szállítható, élő állapotban nem 
értékesíthető. Elkészítési m ódjai a lakosság kö
rében még nem  eléggé ism ertek, így értékesíté
sében az utóbbi években nehézségek m utatkoz
tak. Ezt a kérdést a jó propaganda m ellett a fel- 
dolgozottsági fok növelése o ldhatja  meg. M inde
nek előtt a szálkam entes busaszeletek szám ít
hatnak  jelentősebb érdeklődésre a fogyasztók kö
rében.

A mesterséges szaporítás kínálta lehetőségeket 
kihasználva, számos eredm ényes k ísérlet tö rtén t 
a  fehér busa keresztezésére m ás pontyfélékkel. A 
Szovjetunióban és hazánkban számos tudom ányos 
közlemény értékelte a fehér busa hibridizálását. 
(M akeeva és Szuhanova, 1966; M akeeva és Vert- 
gin, 1974; Voropaev, 1970, 1974; Bálán, Tara- 
szova, N ovk és Demcsenko, 1975; Bakos és Bankó , 
1975; Bakos , Krasznai és Márián, 1976; Szító és 
Bakos, 1977). A fenti irodalm i források szerint 
a fehér busa keresztezése a következő halfa jok
kal adott életképes utódot:

pettyes busa (Aristichthys nobilis), 
amur (Ctenopharyngodon idella), 
ponty (Cyprinus carpio), 
compó (Tinca t inca), 
dévérkeszeg (Abram is brama orienialis).

H azánkban az 1968-ban beindult kísérletek kü
lönösen két h ibrid  vonatkozásában b íztattak  gaz
dasági eredm énnyel.

A ponty X fehér busa hibridek a két szülő faj
hoz viszonyítva intermedier öröklődést mutatnak,

bár külsőre inkább a pikkelyes pontyra em lékez
tetnek. Húsminőségük jó, szálkásságuk a pontyé
val azonos. K opoltyúívük anatóm iailag a pontyé
hoz hasonló, a  kopoltyútüskék szám a magasabb, 
de azok nem nőttek össze szűrőlemezzé. Ez utóbbi 
fokozottan indokolta vizsgálatok beindítását táp 
lálékának összetételére. Szító és Bakos (1977) sze
rin t a hibridek tápláléka igen változatos, az á l
lati eredetű táplálék fogytával a m agasabbrendű 
növények is sorra kerülnek. A vizsgálatok leg
fontosabb m egállapítása az volt, hogy a fa jh ib 
ridek táplálkozása nem egységes, és így a halak  
között erős szétnövés tapasztalható. Ezek a m eg
figyelések további ku ta tóm unkát te ttek  szüksé
gessé, még m ielőtt a ponty X fehér busa h ib ri
dek belépnek a tógazdasági haszonhalaink közé.

Gyorsabb gyakorlati sikerrel kecsegtetett a fe
hér és a pettyes busa hibridizálása. A keresztezés 
célja m indenekelőtt a fehér busa húsm inőségének 
jav ítása volt. A beszámolók szerint a hibrid  
nyugodtabb term észetű a fehér busánál, ami 
előny a lehalászásoknál. M indezidáig azonban 
nem  ism erjük táp lálékának  összetételét, beil
leszthetőségét a polikultúrába. Az utóbbi évek
ben derült ki; hogy néhány gazdaságban külö
nösebb hibridizációs cél nélkül összefejték a 
két busafajt. Mivel az ily módon előállított t e
nyészanyag szétszéledt az országban, tiszta fe- 
hérbusa-állom ányt csak alaposabb halbiológiai 
vizsgálatokkal lehetne találni. Egyszerűbb meg
oldás volna garan táltan  tisztavérű fehér busák 
újbóli im portja. Az így beszerzett anyagon le
hetne elvégezni az egész tógazdasági halterm e
lésünk szem pontjából jelentős táplálkozásbioló
giai vizsgálatokat. E vizsgálatok hiánya és a 
„hibridkérdés” já tszhat szerepet abban, hogy a 
gyengébb polikultúrás term elési eredm ényeket 
a nagy szám ban kihelyezett fehér busa abrak- 
takarm ány-felvételével m agyarázzák.
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