
VIZEINK RITKA TOKFÉLÉI
A tokfélék vizeink legfejletlenebb valódi ha

lai. A porcos vérteshalak  rendjébe (Chondrostei), 
azon belül a tokfélék (Acipenseridae) család já
ba tartoznak.

A natóm iájuk jelentősen eltér a többi halunk
tól. Ez részben egyenesen következik rendszer
tani pozíciójukból, részben bizonyos degenerá- 
lódás eredménye, tehát másodlagos jellegű.

K oponyájuk porcos és egész belső vázukra a 
porcos elem ek túlsúlya a jellemző. Egyenletes 
vastagságú gerinchúrjuk egész életük során nö
vekszik és jelentős szerepet já tszik  a belső váz
ban. A csigolyák még csak kezdetleges form á
ban vannak meg. A fejletlen  belső váz m ellett 
életükben igen fontos szerepet játszik külső v á
zuk. Bőrük csupasz, a pikkelyeket az egész testen 
elszórt apró csontszemcsék, illetve az 5 sorban 
elrendezett csontvértek helyettesítik.

Úszóik közül a mellúszók jól fejlettek, a h a 
lak egyébként eléggé nehézkes m ozgásában ezek, 
illetve a heterocerk típusú farkúszó játsszák a 
legfontosabb szerepet. A farkúszó felső részén 
jellegzetes pikkelyek találhatók.

Érzékszerveik fejletlenek. A táplálék  megszer
zésében elsősorban a négy bajuszszál segít, am e
lyek az orm ányszerűen m egnyúlt o rr a la tt he
lyezkednek el. Szájuk teljesen lefelé néz, csak 
a fenéken ta lálható  táplálék  felvételére a lkal
mas.

A változó környezeti viszonyokhoz nehezen 
alkalm azkodnak. Norm ális életükhöz táp lá lék 
ban igen gazdag élőhelyet igényelnek.

Az egész északi féltekén általánosan elterjedt, 
anadróm  vándorló halfajok. Életük nagyobb ré 
szét a tengerben töltik, csak ívásra vándorol
nak a folyókba. Egyes fa ja ik  m ásodlagosan te l
jesen édesvízi életm ódra té rtek  át, de ezek a fa 
jok is vándorló term észetűek.

fvóhelyeik a folyók sóderes szakaszain ta lá l
hatók. Az egyes törzsek ragaszkodnak megszo
kott ívóhelyükhöz, új helyet csak akkor keres
nek fel, ha valam i m egakadályozza a folyókon 
vándorlásukat. A rendelkezésre álló, viszonylag 
kis számú, jó ívóhely tökéletesebb k ihasználá
sára alakultak  ki az egyes fajokon belül az őszi, 
illetve a tavaszi vándorlású törzsek. Az előbbiek 
m ár a nyár végén vagy az ősz folyam án m eg
kezdik vándorlásukat, a te let a folyóm eder göd
reiben töltik  és tavasszal viszonylag korán le
ívnak. Természetes körülm ények között is köny- 
nyen kereszteződnek egymással az azonos he
lyen ívó tokfajok. Á ltalában elm ondható, hogy 
a tokfélék 2—4 évenként ívnak és ivarére ttségü
ket igen későn érik  el. A kikelő ivadék rend 
szerint a fenék közelében vándorol a tenger fe

lé (e téren  a felszín felé törekvő sőregtok-iva- 
dék kivétel).

Az em ber korán felism erte, hogy a folyók
ban hatalm as csapatokban felvándorló tokfélé
ket könnyen zsákm ányul ejtheti. Amíg a civili
záció terjedése e halfajok szám át jelentősen nem  
befolyásolta, a nagyobb folyók halásznépének 
legfontosabb zsákm ányát alkották. Húsminőségük 
kiváló, húsuk ízletes, szálkam entes. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy igazán ínyenc csemegé
vé csak ott vált, ahol a tokfélék száma, fogási 
lehetősége erősen lecsökkent. Rendkívül sok tá p 
anyagot tartalm azó ik rájukból készül a legdrá
gább fekete kaviár. A nagyobb tokfélék — m in
denekelőtt a viza — úszóhólyagja is értékes 
nyersanyag. Finom zselatinok készítésére kiváló
an alkalm as. Borok és pezsgők derítésére is hasz
nálatos, e célra régebben hazánkba is im por
tálták.

A tokfélék szerepe a halászzsákm ányban szá
zadunkban világszerte roham osan csökkent. J e 
lenleg az évente kifogott mennyiség kb. 27 ezer 
tonna, m elynek 95—96% -át a Szovjetunióban 
zsákm ányolják. A Szovjetunió tokhalterm elése 
nap jainkban  ism ét folyam atosan növekszik. Ez 
részben a tudom ányos vizsgálatokkal m egalapo
zott hathatós védelem, részben a kidolgozott m es
terséges szaporítás eredménye. A szovjet tok 
haltenyésztő telepek évente m illiószám ra helye
zik ki e halfajok ivadékait, így pótolják a h id 
rotechnikai építések és a vízszennyezések kö
vetkeztében elveszett ívóhelyek term észetes sza
porulatát. Hasonló nagyüzem i toktenyésztő telep 
b iztosíthatná az Al-Dunán is a tokhalászat fe j
lesztését.

A Szovjetunióban az utóbbi évtizedekben je 
lentős eredm ényeket értek  el a tokfélék tógaz
dasági nevelése terén  is. Ennek a m unkának a 
célja részben megfelelően előnevelt ivadék biz
tosítása a term észetes vizek népesítéséhez, rész
ben pedig értékes áruhal előállítása több éves 
term elési ciklusban.

Az intenzív tógazdasági term elésben és ke t
reces halnevelésben a tokfélék h ibridjeivel kap 
csolatban folyik széles körű m unka. E hibridek 
közül a legism ertebb a viza és a kecsege keresz
tezéséből származó vicsege.

A Duna vízrendszerében hat tokféle él. Ezek 
közül a közönséges tok (Acipenser sturio) m a
gyarországi előfordulása nem  bizonyított, e faj 
az újabb faunisztikai m unkákban nem  szerepel. 
Legfontosabb tokfélénk, a kecsege, korábban 
m ár ism ertetésre került. E cikk célja a további 
négy faj rövid bem utatása.
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A VIZA

(Huso huso L.)

A Fekete-, Azovi-, K áspi- és az A driai-tenger 
vízrendszerének hatalm as term etű  lakója.

Teste a többi tokfélénél vaskosabb, mozgása 
nehézkesebb. H átvértjeinek  száma 11—15, az ol
dalvérteké 40—60, a hasvérteké 9—12. A vértek 
fokozatosan a bőrbe süllyednek, az idősebb pél
dányoknál kevésbé láthatók. É letkorával o rm á
nya is átalakul, puhábbá válik  és fokozatosan 
lerövidül. Bajuszszálai hosszúak, hátrasim ítva el
érik a felső ajkat.

1. ábra. A viza feje  alulnézetből
(B e r in k e y , 1966 n y o m á n )

Szájnyílása nagyon nagy, - alulnézetben e léri a 
fej két szélét (1. ábra).

Testszíne szürke, a has piszkosfehér.
M axim álisan 9 m éteres testhosszt és 1,5 ton- 

 nás testsúlyt érhet el. Első életévében gyorsan 
fejlődik, később fejlődése lelassul, csak 12—18 
éves korban éri el az ivarérettséget. (Egyes for
rások szerint egyébként akár 100 éves kort is 
megérhet.) Ívásra az állom ány egy része ősz
szel, m ásik része tavasszal vonul a folyókba. 
Ivás u tán  azonnal visszaindul a tengerbe és az 
ivadék sem időz édesvízben.

Táplálékát fiatal korban bentosz szervezetek, 
később túlnyom órészt halak  alkotják. Nagy szá
ja  lehetővé teszi, hogy a többi tokfélétől eltérő
en, ne csak a fenéken tanyázó gébféléket fo
gyassza, hanem  a heringféléket, illetve a félsós 
vízben élő pontyféléket is.

A viza nap jainkban  is jelentős szerepet já t
szik a Szovjetunió déli tengereinek halászatában.

Fogása — a többi tokféléhez hasonlóan — ál
líto tt és húzóhálókkal, valam int horoggal tö rté 
nik. A Duna alsó szakaszán nemzetközi egyez
m énynek megfelelően, csak az ún. vizahorgok
kal fogják.

A nagy folyam szabályozási m unkák előtt a 
viza a Dunában egészen Passauig felúszott. Tö
meges vándorlása hazánkban is m eghatározta 
a folyami halászok jövedelm ét. Az egykori le
gendás vizazsákm ányok nap jainkra  m ár csak 
ku ltú rtö rténeti jelentőségűekké váltak. Annál is 
inkább, mivel a Vaskapu erőm űvének m egépíté
se u tán  az attól feljebb elhelyezkedő folyósza
kaszokon egyetlen vizát sem fogtak. Ennek m eg
felelően, a hazai halfaunából kipusztu lt fajnak  
tekinthető.
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A VÁGÓTOK

(Acipenser güldenstaedti 
Brandt)

A Fekete-, Azovi- és K aspi-tenger vízrendsze
rének gazdasági szempontból rendkívül jelentős 
tokféléje. 1962—1966 között a B alti-tengerbe is 
betelepítették.

Teste megnyúlt, viszonylag alacsony. V értjei a 
többi tokfélénél nagyobbak. A hátvértek  száma 
10—13, az oldalvérteké 27—37, a hasvérteké pe- 
-dig 8—10. Feje vaskos, széles. Bajuszszálai rö 
videk, nem rojtozottak, hátrasim ítva nem  kö
zelítik meg a szájat. Alsó ajka, a kecsegéhez és a 
sőregtokhoz hasonlóan, középen m egszakított. 
Testének alapszíne szürke.

Táplálékát bentosz szervezetek alkotják, növe
kedéséről különböző vízterületeken a 2. ábra

cm

----------------- A Z O V I-T E N G E R
----------------- V O L G A  É S  K Á SPI-TEN G E R
......................F E K E T E -TENGER É S Z A K NYUGATI

M ED EN C É JE

2. á b ra .  A vágótok növekedési ütem e, különböző  
vízterületeken

(N ik o lsk i, 1954 n y o m á n )

tájékoztat. 250 cm-es testhosszt és 60 kg-os súlyt 
érhet el.

Tavaszi és őszi fo rm áját különböztetik meg, a 
két forma jelenlétét a Duna vízrendszerében is



bizonyították. A Duna jugoszláv szakaszán vég
zett vizsgálatok szerint, az őszi és tavaszi fo r
ma külön-külön, egymástól eltérő jellegű te rü 
leteken ívik. Az őszi form a a késő téli hóna
pokban, februárban, m árciusban ívik, 6—11° C 
vízhőm érsékletnél. A tavaszi form ához tartozó 
példányok átlagosan 10—12 nappal később ív
nak, 12—14° C vízhőm érsékletnél. Az utóbbiak 
násza m ájus végéig is elhúzódhat. Az iv a ré re tt
séget az őszi form a ikrásai 10+, tejesei 8 +  kor
osztályban érik  el. M erőben eltérően alakul az 
ivarérettség a tavaszi form ánál. Az utóbbiaknál
a 10  + ------12+  korosztályba tartozó ikrások és a
7 +  korosztályba tartozó tejesek ívnak életükben 
először (Ristic, 1967).

L ukin  (1947) a Volgában egy harm adik  forma, 
a teljesen édesvízi életm ódra á tté r t vágótokok 
jelenlétét is k im utatta. Más folyókból hasonló 
megfigyeléssel még nem  rendelkezünk. Figye
lem re méltó azonban, hogy a Vaskapu elzárása 
u tán  évekkel, 1977-ben a gát fölötti szakaszon 
ism ét m egjelent a jugoszláv halászok zsákm á
nyában. Az összesen 300 kg-os fogásról Djisalov 
tá jékozta tta a Dunai H alászati Egyezmény Ve
gyes Bizottságának 1978. évi ülését. Messzemenő 
következtetéseket e zsákm ányból azonban nem  
vont le, de hangsúlyozta, hogy ez az első n a 
gyobb tokmennyiség, am elyet a gát megépítése 
óta attól fölfelé kifogtak.

A vágótok egyébként hazánkban régebben is 
ritkaságnak szám ított, a vizánál sokkal kisebb 
szerepet játszott, a halászzsákm ányokban.

012
A SIMA TOK

(Acipenser nudiventris 
Lovetzky)

A Fekete-tenger, K áspi-tenger, az A ral-tó  és 
— az 1933-ban és 1939-ben elvégzett, sikeres akk- 
lim atizáció eredm ényeként — a B alhas-tó  víz
rendszerében élő tokféle.

Rokonaitól leginkább sajátos testa lkata  és alsó 
ajka alap ján  különböztethető meg. Homlokvo
nala m eredeken em elkedik az első hátvértig . A 
test itt a legmagasabb. A hátvértek  szám a egyéb
ként 11—16, jellegzetességük, hogy csúcsuk hát- 
rahajlik . Az oldalvértek aprók, szám uk 60 körül 
van. A hasvértek  szám a 12—16. A test oldalán 
csillag alakú csontlem ezkék találhatók, melyek 
a bőrt érdes tap in tásúvá teszik. A has viszont 
egészen sima.

A kifejlett példányoknál a fej viszonylag nem  
nagy. Az orm ány rövid. Hengeres bajuszszálai 
rojtozottak, hátrasim ítva megközelítik a felső a j
kat. Alsó ajkának  közepén nem  ta lá lunk  bevá
gást, így az inkább a vizáéhoz hasonló, m int a 
többi A cipenser-fajéhoz (3. ábra).

Testének alapszíne a háton sötét vörhenyes- 
barna, az oldalakon világosabb barna, a has fe
hér.

3. ábra. A sim a tok feje alulnézetből
(B e r in k e y , 1966 n y o m á n )

A halbiológusok négy form áját különböztetik 
meg: az ívásra tavasszal, nyáron (Aral-tó), ősz
szel folyókba vonuló form ákat, illetve a Duna 
vízrendszerében teljesen édesvízi - életm ódra á t
tért, tengerbe egyáltalán nem  vonuló sim a toko
kat. A vándorló form áknál is megfigyelték, hogy 
az ivadék (4. ábra) csak hosszabb, akár egyéves

1. táblázat
Tájékoztató adatok a sima tok növekedéséről 

(cm)
(N ikolski, 1954 nyomán)

É l e t é v e k
s z á m a  9 10 12 21

120 140 145 186
103 110 118 151,3

132,0 139,6 190

4. ábra. Sima tök ivadékok
(N ik o lsk i, 1934 n y o m á n )

édesvízi tartózkodás u tán  vonul a tengerbe, ahol 
még hosszú ideig előnyben részesíti a to rko la t
vidékek kisebb sótartalm ú vizét.

A sima tok táp lálékát legnagyobbrészt a kagy
lófélék alkotják, de egyes irodalm i források sze
rin t a K áspi-tengerben kifejezetten ragadozó 
életm ódot folytat, a fenéken élő apró gébfélé
ket fogyasztja. Növekedéséről az 1. táblázat tá 
jékoztat.

Ural folyó 
A ral-tó 
Kura  folyó



Hosszú életű halfaj. 2 m-es m axim ális teste 
hosszúságot és 40—50 kg-os testsúlyt is elérhet. 
H azánkban a legnagyobb példányt 1940-ben, E r
csinél fogták. Ennek hossza 170 cm, súlya 32 
kg volt.

Ivarérettségét 6—14 éves korban éri el, a te 
jesek rendszerint 3—4 évvel korábban, mirlt az 
ikrások.

A szovjet tokhalászatban összehasonlíthatat
lanul kisebb szerpet játszik, m int a viza vagy a 
vágótok. A Duna alsó szakaszának halászatá
ban sem szerepel jelentős mennyiséggel.

H azánkban a halászzsákm ányba kerü lt n a
gyobb sima tokok mindig esem ényszám ba m en
tek. A kisebb példányokról azonban m ár lénye
gesen kevesebb em lítést találunk. Feltehető, hogy

a néhány kg-os vagy még kisebb példányokat 
nem igen különböztették meg a kecsegéktől. V á
sárhelyi (1957) jelentős számú tiszai sim a tok
ról számolt be a folyó felső szakaszán. A leg
nagyobb példány 6 kg-os volt, Tokajnál zsák
m ányolták a halászok. Ugyanekkor sok sim a tok 
ivadék is rajtaveszte tt a Felső-Tisza halászainak 
fenékhorgain. Ez utóbbiak m egjelenését Vásár
helyi a tiszalöki duzzasztás nyom án .megválto
zott életkörülm ényekkel hozta kapcsolatba.

Feltételezhető tehát, hogy az A l-Dunán be
következett, kedvezőtlen változások folyóink si
m a tok állom ányát nem befolyásolják. E halfaj 
szórványos előfordulásával továbbra is szám ol
hatunk, a nyílt vízi fogástechnika tökéletesedé
sével lehet, hogy gyakoribbá válik a halászzsák
mányokban.

A SŐREGTOK
(Acipenser stellatus Pallas)
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A Fekete-, Azovi- és K áspi-tenger vízrendsze
rében élő tokféle. Szórványosan m egtalálható a 
Balkán-félszigeten, az A driai-tengerben és az ab 
ba ömlő folyókban, valam in t a M aricában. Mes
terségesen betelepítették  az A rai-tóba is.

Teste karcsú, megnyúlt. H átvértjeinek  száma 
12—16, az o ldalvérteké 30—40, a hasvérteké 10— 
12. Rokonaitól legjobban hosszú, kissé felfelé h a j
ló orm ánya különbözteti meg. Bajuszszálai si
mák, nem rojtozottak, rövidek. Alsó ajka köze
pén megszakított. Testszíne a hátán  egészen sö
tét, az oldalakon világosabb vörhenyesbarna. H a
sa fehér.

A szakirodalom  szerint m axim álisan 220 cm- 
es testhosszt és 68 kg-os súlyt érhet el. Táplálé
ka, a többi tokféléhez hasonló összetételű, egyes 
vízte rületeken az árvaszúnyoglárvák, m ásutt a 
fenéken élő apró gébfélék já tszanak  domináns 
szerepet m enüjében.

Ívóhelye a folyókban a többi tokfélékhez ké

pest, a tengerhez közelebb helyezkedik el. Szin
tén ism eretesek a folyókba tavasszal, illetve ősz
szel vándorló form ák. Édesvízi életm ódra á tté r t 
sőregtokok ezzel szemben nem  ism eretesek. Ívása 
tavasztól egészen a nyár végéig elhúzódik. Az 
ivadék a vízfelszín közelében, gyorsan sodródik 
a tenger felé, legfeljebb 2—3 hónapig tartózko
dik édesvízben.

A Dunában, bár előfordulását egészen Pozso- 
nyig ny ilván tartják , a m agyar szakaszon mindig 
is ritka  volt. Elvétve egy-egy példány a többi 
nagyobb folyónkból is előkerült. Az A l-Dunán 
az utóbbi években csökkent halászati jelentősé
ge. Nagyobb m ennyiségben m ár csak a szovjet 
szakaszon, illetve a torkolat közelében, a Fekete
tengerben fogják.

Feltételezhető, hogy a sőregtok a hazai h a l
faunából végleg eltűn t fajok közé sorolható.

PINTÉR KÁROLY


