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Gerinces fajok százalékos elosztása 

Halak: 23.000 

Emlősök: 4.500 

Madarak: 8.600 

Hüllők: 5.000 

Kétéltűek: 2.000 

H: ~100 faj 



Az úszáshoz a halaknak 

 Közegellenállás legyőzése 

A vízoszlopban történő pozicionálás 

Irányváltás 

Hatékony mozgás 

 



Közegellenállás legyőzése 

  A vízben az előrehaladás nehéz 
  Gyorsabb a haladáshoz nagyobb tolóerő kell 

Közegellenállás 

Súrlódás  

Közegellenállás az erő, amit 
úszáskor el kell tolni 

Áramvonalas testforma 
csökkenti az ellenállást 

A súrlódás turbolenciát okoz, nehezíti 
a víz zavartalan áramlását a test körül 

Nyálkás bevonat, sima felület, 
lamináris áramlás, turbolencia 
csökkentése 



 Úszóhólyag 

 Úszóhólyag felfújása aktív 
folyamat gázképző mirigyek 

 Gázképző mirigy 
kapillárisokban gazdag 
növeli az oxigén nyomását   

 Az oxigén a kapillárisokból 
diffundál az úszóhólyagba, a 
hal felemelkedik  

 

 Az úszóhólyag leeresztése 
passzív folyamat 

 Az úszóhólyagban a magas 
nyomás a véráramba 
kényszeríti az oxigént a 
kapillárisokon keresztül 

 Ez lehetővé teszi a hal 
süllyedését 

Az gázzáró úszóhólyagban lévő gáz nitrogén, oxigén és széndioxid gázok 
keveréke. Összeköttetésben áll a garattal, vagy a tápcsatornával. Az 
úszóhólyag térfogatváltozása okozza a halak fajsúlyának változását. A halak 
fajsúlya: 1,012 – 1,021. A porcos halaknak nincs úszóhólyagjuk cápafélék, 
ráják, ezért állandóan úsznak, különben lesüllyednének!  
 



Halak alakja 

A közeghez és az élőhelyhez  
történő maximális alkalmazkodás 



Forma és úszás 
A. Compó. Egyenes has, domború hát, 
könnyen merül, fenéken él 

B. Garda. Egyenes hát, domború has, 
könnyű vízfelszín alatti úszás 

D. Dévérkeszeg. Domború hát és has, 
könnyű függőleges mozgás 

C. Süllő. Egyenes hát és has,könnyű 
egyenes úszás, gyors ragadozó 



A halak mozgása 

 Az úszáshoz a fő erőkifejtést a farok és a 
farok úszó végzi. 

 Hullámvonal menti testmozgás. 
 Amplitúdója a mozgás irányába  - fejtől a 

farok irányába – nő és összeadódik. 
 Hullámok száma/perc:  54 – 170 
 Békés halak/ragadozók 55/77 cm/sec. 

sebességnek felel meg. 

A kiszorított víz mennyisége, azaz az úszás sebessége függ: 
1.) A test keresztmetszetétől és méretétől 
2.) A test mozgási sebességétől  
3.) A farok kúszó méretétől és alakjától  



Úszók szerepe 

Függőleges 

Kormányzás 

Egyensúly 

Hátúszó: egyenes tartáshoz (függőlegesen) 
Farokúszó: tolóerő előre 
Alsó úszó: egyenes tartáshoz (egyensúly) 
Hasúszó: forduláshoz tolóerő hátra (kormányzás) 
Mellúszó: felés le történő mozgáshoz (kormányzás) 



A halak örvénykeltés hatására a vízben több 
energiához jutnak, a víz „kemény” lesz.  

Az örvényt a halak a test és úszók mozgatásával hozzák létre. 
Ennek eredőjeként a halak előre tudják tolni magukat.   

A halak örvényeket keltenek a vízben 

Az örvény perdülete elég erős ahhoz, hogy megfelelően hosszú 
ideig megmaradjon, hogy a halak „elrugaszkodjanak”. A halak 
mozgása hasonló tengelykapcsolóhoz.    

Az örvénylés elég hosszú ahhoz is, hogy más halak azt kihasználják. 



Látás 
A zavaros víz elnyeli 
a fényt, már tízegynéhány méter 
mélységben sötét van.  
Ezért a látószerv a vízben nem 
sokat segít. A halak többsége 
rövidlátó.  
Kevesebb információ 
a szárazföldi élőlényekhez képest. 
A szemek széles látószöget 
biztosítanak, de az éleslátás csak 
kis területet ölel fel. Körülötte a 
kép homályos, a hal csak a 
mozgást érzékeli. Ezért 
megközelíthetjük a halakat, és 
ugyanezért lehet egy hirtelen 
mozdulattal elriasztani őket 

A süllők, sok más ragadozóhoz 
hasonlóan, vadászat közben 
elsősorban látásukra 
támaszkodnak. 
 



Szaglás Ízlelés  
Szaglószervük általában a fejük csúcsán elhelyezkedő orrlyukaikban 
található. Szaglószervük két szagló üreg, két külső nyílással, az átfolyó 
vizet „elemzik”. Sok fajnál fejlett illatérzékelő szervek, segítik a 
vándorlást, a hazai vizek megtalálását. A csuka esetében nincs 
jelentősége, a fenékjáróknál viszont fontos szerv. Szag alapján 
megkülönböztetik az egyes halfajokat. Érzékelik a sebesült halat. 
 
Az ízlelő sejtek jól fejlettek, a fej különböző helyein, a szájüregben és 
egyes fajoknál a mellúszó végén helyezkednek el. A halak 
elsősorban„ínyencek”.  
 
 



Hallás 
A vízben a hang terjedése 4x gyorsabb, mint az levegőben.  
Általában a halak hallása gyenge, mivel nincs középfülük. Az egyensúlyi 
szervük a belső fülben helyezkedik el, elmeszesedett részük alkalmas a 
kormeghatározásra. A ponty- és harcsa félék viszont jól hallanak. A 
hallásban részt az oldalvonal is. Egyes fajok 200 – 180.00 Hz. 
tartományban hallanak!  Rablóhalak hang alapján azonosítják az 
áldozatukat. 



Tapintás 
A halak tapintószerve az ingerekre rendkívül érzékeny bőrükben 
elsősorban a fejen található. Az idegvégződésekkel érzékelik a 
halak a testükkel párhuzamos és arra merőleges  vízáramlást, a 
mellettük mozgó tárgyak sebességét, irányát. Távérzékelésre 
alkalmas szerv.  
A pontyféléknél az a felületi érzékelő idegvégződések száma 
nagyon sok, míg a lazac és sügérféléknél ezek kisebb számban 
fordulnak elő.  
 
A halak bajusza igen finom érzékszerv, sok ízlelőbimbóval. 
Segítségükkel találják meg a halak a táplálékot éjjel, és a 
zavaros, opálos vízben.  



Oldalvonal 

Az oldalvonal egy különlegesszerv, a tájékozódásban van szerepe, 
érsékeli a külső mozgásokat, vibrációkat. 
 
Ez az érzékszerv teszi lehetővé a rajban élő halak számára, hogy 
azonosítsák a hasonló nagyságú halakat, és felfedezzék a közeledő 
ragadozókat. Úgy működik, mint egy radar. 
 

Garda has 
alatti 

Bodorka 
semleges 

Tengeri 
hal felfelé 

ívelt 



Úszási technika, sebesség 

Oldalúszás Hátúszás 

Kúszás Repülés 

Kígyózás 



Új-Zéland 8200 m mélység  
Fagyállóval – trimetilaminoxid – 
stabilizálják a sejteket a 
hidrosztatikus nyomás ellen. 
Halszag. 

A repülőhalfélék az összes 
nagyobb tenger trópusi területein. 
Meneküléskor 5 – 10 sec. 5 m. 
magasságig 50 – 100 m. távolságra  

Magasabban, mélyebben,gyorsabban 

96 km/h 
Kardhal 

98 km/h 
Gepárd 

8,9 km/h 
Ragadozó őn 

7.1 km/h 
Michael Phelps  

1 

3 
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A halak nem úgy vándorolnak mint mi! 

Pedig szeretnének! 

1.Duzzasztó 
2.Hullámtér, töltés 
3.Mellékág 
4. Holtág 
5. Ivóhely 
6. Árvíz, ivás 



Vándorlás hová, miért? 

Távolság Jellege Miért 

Mikró Rövid, robbanásszerű Támadás/Menekülés 

Közepes Rövid,  élőhelyen 
belül 

Táplálkozás, napi 
vándorlás, ivás, T, O2 

Makró Hosszú, ismétlődő, 
élőhelyek közötti,  

Táplálkozás, ívás,  
élőhely romlás 

Vándorlás iránya 

Hosszirányú Felfelé - lefelé Ívás, táplálkozás, 
genetikai okok 

Keresztirányú Hullámtérre, tavi 
litorális zóna ki/be 

Niche benépesítése, 
táplálkozás, lárva 

stádium 



I. II. IV. V. VI. VII. VII. VIII. IX.   XI. XII. III. 

Csuka 
Sebes  

pisztráng 

Sügér 
Botos 

 kölönte 

Pénzes pér 
Dunai ingola 

Német bucó,  Durbincs,  
Tiszai ingola 

 

Süllő 
Garda 

Leánykoncér 
Balin 

Galóca 
Fürge cselle 

Magyar bucó 

Szilvaorrú keszeg 
Fenékjáró küllő 

Kecsege 

Harcsa 
Domolykó 

Jász 
Compó 
Márna 

Halványfoltu  
küllő 

Réti csík 
Folyami géb 

Menyhal 
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Hímnek születnek, a legjobban 
meghízóból nőstények 



Első magyarországi vizatelepítés  



Angolna szaporodási helye 
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Köszönöm a figyelmüket 

A nyomozás folytatódik 


