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Földünk felszínének 71%-át a vizek teszik ki, ami azt is jelenti, hogy a halak Földünkön a
legelterjedtebb gerinces fajok. Megtalálhatók a hegyvidéki patakokban, a mély tengerekben,
az óceánok felszíni és mélységi vizeiben egyaránt. A gerincesek fajszáma tekintetében a
Földön élő fajok 53%-át a halak teszik ki, a becsült 43.100 gerinces közül 23.000 a hal, a
madarak 8.600, hüllők 5.000, az emlősök 4.500, míg a kétéltűek 2.000 fajjal
jellemezhetők(Grodzinski).

A hallépcsők vizsgálatának megtervezéséhez egy műszaki dokumentáció összeállítása
szükséges, aminek tartalmazni kell a hallépcső vízjogi engedélye mellett annak megvalósulási
tervdokumentációját is. Vízjogi engedélynek tartalmazni kell a hallépcsőre, illetve adott
víztestre vonatkozó halfaunisztikai vizsgálatokat. A hallépcsők monitoring vizsgálata nem
jelenti az adott víztest állapotának minősítését, kizárólag a halátjáró működőképességének
vizsgálatára irányul.

1. Halélettani alapok
1.1 A halas vizek típusai:
A folyóvizek biocönozisát jellemezhetjük indikátor halfajokkal és a kísérő fajokkal. Ez a
zonáció jellemző azonban nem csak a halakra, de az egyéb vízi gerinctelen élőlényekre is, ami
azt jelenti, hogy ha bizonyos okok miatt az indikátor halfaj hiányzik pl. erősen módisított
víztest, szennyezés, a gerinctelen fauna alapján a zonáció – élőhely – azonosítható.

A folyóvizi élőhelyek jellemzésére már meglehetősen korán kialakítottak ki különböző
rendszereket, melyek középpontjában a halak álnak (Huet alapján). A felszíni folyóvizeket két
nagy csoportba sorolták: patakok (rhrithron) gyors folyású szakasz, és folyók (potamon)
lassan folyó szakasz. Ezeket aztán tovább bontva alakították ki a máig elfogadott rendszert:

              Felső szakasz
Patak     Középső szakasz
              Alsó szakasz

Felső pisztráng zóna
Alsó pisztráng zóna
Pénzes pér zóna

Epi-rhithron
Meta-rhitrhron
Hypo-rithrhon

              Felső szakasz
Folyó     Középső szakasz
              Alsó szakasz

Márna zóna
Dévér zóna
Átmeneti lepényhal zóna

Epi-potamon
Meta-potamon
Hypo-potamon

Felső pisztráng élőhely
- ezt a szakasz három halfaj népesíti be, a sebes pisztráng, mint indikátor faj mellett a pataki
ingola és a botos kölönte, mint kísérő halfajok.

Alsó pisztráng élőhely
- a fent említett fafok mellett a kövicsik és fürge cselle fordul elő.
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Pénzes pér élőhely
- a pisztrángos élőhelyen előforduló összes faj mellett apénzes pér dominál. Ezen kínül még
számos más faj is előfordul, mint pl: domolykó, bodorka, vagy a fenékjáró küllő.

Márna élőhely
- a felső pisztrángos élőhely halfajai még előfordulhatnak, de már nem szaporodna ezen a
szinttájon és már a pontyfélék dominanciája jelentkezi: márna, szélhajó küsz, Blicca bjoerkna
karikakeszeg, paduc. Ragadózóként megjenik a csuka és a sügér. A fajok száma ezen az
élőhelyen lényegesen nagyobb, mint a pisztrángokat jellemző élőhelyen.

Dévér élőhely
- a pénzes pér élőhely kísérő halai, melyek a sebes vízfolyásokat kedvelik, itt már hiányoznak.
A márna is csak az áramló szakaszokon találja meg élőhelyét. Ezzel szemben a domináns
fajok a tipikusan csendesebb vizeket kedvelők: dévérkeszeg compó ponty és a  vörösszárnyú
keszeg.

Tengeri torkolati lepényhal élőhely
- ez a tengeri halak élőhelye, mint a lepényhalak, heringfélék, de megtalálható még a
vágódurbics is.

1.2 Vándorlási típusok
A halak vándorlását több tényező határozza meg. Alapvető vándorlási típus a passzív,
lesodródással történő, illetve aktív vándorlási típusok. A monitoring tervezésénél a
vízállapotokat minden esetben meghatározóak. (Ívás, illetve nagyvíz után lárvalesodródás).

A folyóvizek egymástól távolabb lévő rész élőhelyei különböző funkciókat töltenek be – ívó
hely, táplálkozó hely, telelőhely – a halpopuláció fejlődése szempontjából. Ennek
megfelelően az egyes élőhelyek közötti mozgást ívási vándorlásnak, táplálkozási
vándorlásnak, telelőhelyre történő vándorlásnak nevezzük. Ezen felül olyan halmozgás is
jelentkezik, mint a kompenzációs vándorlás, az egyes életterek újbóli vagy ismételt
benépesítése, az állomássűrűség kiegyenlítése, a menekülési helyek felkeresése. Ezeknek az
élettereknek az eléréséhez azonban mindenképpen szükséges a hossz-menti átjárhatóság,
ugyanúgy, mint a fonatos mellékágak és a  mellékvízfolyások elérhetősége.

A halátjárók/hallépcsők vonatkozásában elsődleges szempont az ivóhelyre történő
vándorlás biztosítása. A létesítmény működőképességének vizsgálata szempontjából, a
vizsgálati időpont kiválasztásához ezért szükséges a hossz, - vagy keresztirányú vándorlásra
hajlamos halfajok ivási időszakának ismerete.
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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

X.

Ivási időszakok
Pannonhalmi 2009

A halak hely kiválasztására nagymértékben hatással van a táplálékkínálat, ennek
megfelelően az ilyen irányú vándorlás. Ritkán esik egybe a szaporodási élettér a legjobb
táplálékozási hellyel. Általában a táplálkozási helyek a folyóvizek tápanyagban gazdagabb
részein találhatók és nem az ívó helyek közelében. Ennek megfelelően nagyon sok halfaj
ivadéka elhagyja az ívó helyet és máshol keresi meg táplálkozási lehetőségeit.

A halak telelőhelyre történő vándorlása egy régóta ismert jelenség. A tavakban a hideg
évszak kezdetével elhagyják a partmenti táplálkozási helyeket és mélyebb részeket keresnek
fel. A természetes vízfolyásokban az öblök, állóvízi zónák, mellékágak, árterületek szolgálnak
telelő helyül. Tekintettel az alacsonyabb hőmérsékletre télen a halak úszóképessége csökken,
ezért az áramlás-szegény területeket keresik fel. A jégképződés előtt felkeresett csendes vizek
védelmet nyújtanak a halaknak az elsodródás ellen.

Szennyvízkibocsátók, nem megfelelő oxigén viszonyok, nagy árvizek, vagy alacsony
vízállások a halaknál menekülési, kitérő, vagy elkerülő, visszahúzódó mozgást váltanak ki.
Ilyenkor a holt –és mellékágakat, oldalágakat, vagy alsóbb területeket keresnek fel.

Kedvező körülmények között a halpopulációk túltermelődése következhet be és megkezdődik
az állománysűrűség kiegyenlítése. A felnövő nemzedék számára azonban csak
meghatározott élettér és táplálékbázis áll rendelkezésre. Különösen a ritrális fajok, mint pl. a
sebes pisztráng esetében a meglévő korlátozott életteret már az idősebb egyedek elfoglalták.
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Ezt a sebes pisztrángoknál előforduló „belső” konkurenciát a fiatal egyedek helyváltoztatással
oldják meg, elvándorolnak más vízterekre, patakszakaszokra. A populáció mobil része
hozzájárul a faj térbeli elterjedéséhez. A terjeszkedő mozgás mind a folyón felfelé, illetve
lefelé történhet. A mobil rész az egész populáció 1/3-át is kiteheti.

Egész állományok végeznek kiegyenlítő, terjeszkedő mozgásokat, vándorlásokat, hogy
kiegyenlítsék az árvízi lesodródás, helyi túlszaporodás vagy populációdeficit
következményeit.

A halak, melyek úszóképességét meghaladja az árvíz áramlási sebessége, passzív módon
lesodródnak. Ez elsősorban a korai fejlődési stádiumban lévő egyedeket, ivadékot érintik, de
idősebb példányok is lesodródhatnak. A még kevésbé úszóképes ivadékok az áramlás elkapja
és lesodorja. Még a fenékkedvelő fajok, mint pl. botos kölönte, kövi csík ivadékai az áramló
vízben történő táplálkozás során lesodródhatnak. A lesodródás a kiépített vízfolyásokban a
védett várakozóhelyek hiányában még nagyobb, mint a természetes vizekben.

A halak képesek egy új vízterületet, vagy korábban erősen benépesült, de kipusztult
folyószakaszt viszonylag rövid idő alatt benépesíteni. Alapkövetelmény egy viszonylag nagy,
terjeszkedésre képes halállomány és a környező folyószakaszokon a szabad vándorlás
lehetőségének megléte.

1.3 Ciklikusság
A kutatások egyszerű összefüggéseket tártak fel a hőmérséklet, vízállás és halvándorlás
között, addig a korszerű statisztikai eljárások alkalmazásával sikerült bizonyítani, hogy a
halvándorlásokat nem egy abiotikus tényező váltja ki, mint pl. a hőmérséklet, hanem több
tényező - vízhozam, légnyomás, fényintenzitás és holdfázis - tényezők egymásra hatásának
eredőjéről van szó.

Éves-ciklus
A felnőtt halak fő vándorlási idejét a szaporodás, azaz a megfelelő nemű halak, hagy
halcsoportok találkozása, a megfelelő ívó hely megkeresése, a megtermékenyítés és az ivadék
növekedés határozza meg. Ebben a helyváltoztatásban nem csak az anadrom, illetve katadrom
vándorló halak vesznek részt, hanem gyakorlatilag kisebb nagyobb mértékben az összes hazai
halfajt érint egy bizonyos időszakban a folyón felfelé történő vándorlási készség.
A fehér halak jelentős része az ívás után lesodródik, hogy a következő szaporodást ismét egy
felfelé történő vándorlás előzze meg.

Havi-ritmus (Hold-fázisok)
A havi-ritmust, azaz a Hold-fázist az európai térségben csak az angolnák és a heringek
esetében figyeltek meg. A heringek vándorlási szokásaival, tekintettel arra, hogy azok tengeri
halak jelen útmutató nem foglalkozik, míg az ezüst angolnák a fogyó félholdnál jelentkező
vándorlásuknak kiemelkedő gyakorlati, azaz halászati, természetvédelmi és állatvédelmi
jelentősége van. A legtöbb faj a legnagyobb vándorlási aktivitást azonban a teli Holdnál
mutatja.

Napi ritmus
Az irodalom alapján követelmény a hallépcsők lehető „legvilágosabb” kialakítása, sőt
kivilágítása. Tény, hogy a legtöbb halfaj vándorlásra hajlamos példányai előnyben részesítik a
nappali vándorlást. Ebben az időpontban történik a szabad vízáramban a felfelé irányuló
vándorlás. Ugyanakkor a halvándorlást segítő műveket bizonyos halfajok éjszaka is igénybe
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veszik. A márna éjszakai vándorlása már régóta ismert, az utóbbi években figyelték meg,
hogy a fenékjáró küllő és a kövi csík is éjszaka vándorol. A domolykó esetében is egy
délelőtti maximum után erős vándorlási aktivitást írtak le az esti óráktól éjfélig.

1.4 Tájékozódás
Míg a tengerekben a vándorlási aktivitást és a vándorlási irányt olyan tényezők határozzák
meg, mit a Föld mágneses területei, a víz sótartalma, a tengeri áramlások, addig a
folyóvizekben a halak vándorlását elsősorban az áramlás (reofilitás) befolyásolja. Fontos
szerepet tölt be az áramlás az ívó, táplálkozási helyek, felkeresésében, de ugyanígy
meghatározó elsősorban a pontyfélék vonatkozásában az áramlás-szegény telelőhelyek
felkeresésében. A halak csak a közvetlenül a testüket érintő áramlást érzékelik. Ha a hal egy
erős áramban úszik, nem érzékeli a mellette lévő gyengébb áramlást.
- Ha az áramlási sebesség meghaladja egy hal úszó képességét, ez eltávolítja az úszási
irányától. Ekkor a közvetlenül a testére ható áramlásnak megfelelően kezd a folyón felfelé
úszni.
- Egy a főfolyóba torkolló mellékvízfolyást csak azok a halak találnak meg azonnal, melyek
beúsznak a mellékvízfolyás sodrásába (áramlásába).
Ennek jelentősége a csalivíz kialakításában van.

Az áramlásban úszó halak tájékozódási képességére jelentős hatást gyakorol az áramlás
laminaritása. Turbolens áramlási viszonyok nehezítik a halak számára az áthaladást, sőt
esetenként lehetetlenné teszik. Egy természetes fenékaljzat jelentős hatást gyakorol a szakasz
átjárhatóságára, mivel csökkenti az áramlási sebességet. Egy hosszabb, rendkívül erős
áramlási folyószakasz nem átjárható a halak számára. Egy szabad vízesésű szakasz
aljzatkontaktus nélkül szintén átjárhatatlan akadályt jelent.

A víz hangja (csobogása) bizonyos csali-effektust gyakorol a halakra. A pénzes pér az ívó
helyet a magasabb vízhőmérséklet, illetve a főfolyónál alacsonyabb pH érték alapján találja
meg.

1.5 Úszásképesség
A halvándorlást segítő művek konstrukciójánál különösen a sprint –és kritikus sebességnek
van jelentősége. Ezek az úszási sebességek döntőek a nagy vízsebességek tartományában,
meghatározzák a halvándorlást elősegítő műveken történő átjutás eredményességét, vagy
éppen eredménytelenségét. Az úszási sebességek precíz, laboratóriumi körülmények közötti
pontos értékek meghatározása nagyon nehéz. Egyazon halfaj ugyanolyan testméretű
egyedének úszási teljesítménye jelentősen függ a hőmérséklettől, az oldott oxigén tartalomtól,
a víz szennyezőanyag terheltségétől és a hal kondíciójától. A maximális sebesség a
testhossztó (TH) függ. A pisztrángfélékre 8,5-11 TH/s értékeket adnak meg, míg a
pontyfélékre a 4-5 TH/s érték a jellemző. A legtöbb halfaj eléri a 6 – 9 TH/s relatív
sebességet.

Tartós úszási sebesség (fenntartható úszó sebesség): az a sebesség, ami a vízben történő
normális előrehaladáshoz tartozik és hosszú (>200 perc) ideig  az izomzat fáradása nélkül
fenntartható, kb. 2 TH/s.
Gyors úszási sebesség: Ez a sebesség csak rövid időre (20 s.-től 200.-percig) tartható fenn és
az izomzat fáradásához vezet.
Kritikus úszási sebesség: ez azt a legnagyobb áramlási sebességet jelenti, amivel szemben a
hal egy bizonyos ideig ellenáll, mielőtt lesodródna.



6

6

Sprint sebesség: (Maximális sebesség): A legnagyobb sebesség melyet az izomzat anaerob
anyagcsere körülmények között rövid időre (<20 s) fenn tud tartani., a pisztrángfélék esetében
ez 2-3 m/s, míg a pontyfélékre 0,7 – 15 m/s. A maximális teljesítmény után azonnal „pihenő”,
vagy „kimerülés utáni” úszás következik. A sprint sebesség elsősorban a menekülésre, vagy
az áldozat elérésére szolgál.

Az élőhelyek függvényében az általános szabály, hogy a maximális vízsebesség határértéke
ritrális vizek esetében 1,5 – 2,0 m/s., míg a potamális vizekre pedig 1,0 m/s.

2. Monitoring
2.1 Fizikai vizsgálatok
A vizsgálatok megkezdésekor rögzíteni kell a vízhőmérsékletet, illetve a legközelebbi
vízmérce állását. A fizikai vizsgálatoknak az alábbiakra kell kiterjedi és a  leggyakoribb
hiányosságok az alábbiakban foglalhatók össze:
2.1.1 A belépő oldal  (alvíz)

- a csalivíz helytelen bevezetése, ill. annak hatékonyságának hiánya, a halak, illetve az
egyes halcsoportokra nem érzékelik kellőképpen,

- helytelen medercsatlakoztatás utófenék biztosításának hiányában helyi átbukások
kialakulása,

- a csalivíz nem elégséges vízhozama.

2.1.2 Átmeneti szakasz
- túl kicsi a vízmélység,
- túl nagy vízsebességek, vagy erős turbolencia,
- átjárhatatlan közbenső átbukások,
- alulméretezett átjáró, nagyobb halak számára átjárhatatlan,
- nem típus specifikus mederanyag.

2.1.3 Kilépő oldal (felvíz)
- túl sekély kilépő oldal,
- nem megfelelő uszadék eltávolítás,
- a kilépő oldal elfajulása,
- nem megfelelő csatlakozás a duzzasztott térbe, ezzel összefüggésben erős feltöltődési

potenciál,
- a turbinákhoz történő túl közeli elhelyezés,
- nem megfelelő átmeneti mederanyag,

2.1.4  Fenntartás
- rossz elhelyezés költségnövelő hatása,
- az időközi uszadék eltávolítás hiánya,
- hiányos fenntartás, vagy javítások az árvízi események után,
- a medencék nem megfelelő karbantartása,

A fizikai vizsgálatokat évente legalább egyszer el kell végezni, az uszadék eltávolítást pedig a
vízfolyás adottságainak megfelelő időközönként.
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2.1.5 Értékelés
Az étékelésnek legalább az alábbiakra kell kiterjedni:

- a hallépcső elrendezése
- belépő oldal - alvíz – állapota
- belépési szög
- medencék hossza
- medencék szélessége
- tervezett vízmélység
- mért vízmélység
- résszélesség
- vízhozam
- szintkülönbségek (medencék között)
- mért vízsebességek a szűkületekben
- maximális vízsebesség
- teljesítménysűrűség
- aljzat

2.2 Kémiai vizsgálatok
A vizsgálatok köre kizárólag a halélettani szempontból elsődleges komponensekre terjedjenek
ki. A vizsgálatok tájékoztató jellegűek, ezért elvégezhetők hordozható műszerrel, illetve
hordozható spektrofotométerrel:

- oldott oxigén
- pH
- fajlagos elektromos vezetőképesség
- REDOX potenciál
- ammónium NH4

+

- szabad ammónia számítása
A vizsgálatok értékelésénél az adott halrégióra jellemző minőségi paraméterek koncentrációit
kell figyelembe venni.

2.3 . Biológiai vizsgálatok
A halátjárónak/hallépcsőnek az év 300 napjában működőképesnek kell lenni.
A mű állapotának és működőképességének vizsgálatához elengedhetetlenül szükséges a
vízfolyás halfaunájának ismerete. A hatékonyság vizsgálatánál meg kell ismerni a vízterület
tulajdonosának, vagy a halászati jogot bérlő szervezetek fogási adatait. Vizsgálatok
szükségesek az átjárhatósági potenciál megállapításánál, a meglévő fajok, azok állományának
összetételére, valamint méreteloszlásukra. Ezeket körülményeket, az alkalmazott vizsgálati
módszereket a későbbi összehasonlíthatóság érdekében rögzíteni szükséges az ellenőrzési terv
műszaki dokumentációjában.

Ugyanígy szükséges a megfelelő szaktudással rendelkező szakember bevonásával a makro
gerinctelenek vizsgálata, a mű aljzatának benépesülésének ismeretéhez. Ezeket a
vizsgálatokat esetenként az üledékmintákból laboratóriumokban kell elvégezni. A
vizsgálatokat, gyakoriságukat ma már az EU Víz Keretirányelvhez kapcsolódó módszertanok
figyelembevételével és betartásával kell végrehajtani. Javasolt a vizsgálatok háromévente
történő ismétlése.

A hallépcsők vizsgálatát a megvalósulás után, egy év várakozási idő elteltével javasolják, ami
elég idő arra, hogy az építés során okozott hatások kompenzálódjanak (ICPDR).
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A halvizsgálatokra több módszer is rendelkezésre áll, ezért fontos szakember bevonása a
megfelelő mennyiségi és minőségi vizsgálati eredményt adó módszer kiválasztásához. Varsa
esetében a minimális fogási időszakot és időpontot az alábbiakban foglalták össze (Woschitz
et al.):

Varsával történő vizsgálatok
Halrégió Fő halfaj Fő időpont További

időpont
Időtartam

Epi/meta
ritrális

sebes pisztráng Sept/Okt/Nov -- 1 hónap

Hiporitrális pénzes pér Már/Ápr/Máj Szept/Okt 1.5 hónap/14nap
Potamális fő-és kísérő fajok Már/Ápr/Máj//Jún Aug/Szept/Okt 2-1 hónap

A halfaunisztikai vizsgálatokat – kialakított vizsgálati hely pl.varsa hiányában - pulzáló
egyenáramú elektromos kutató halászgéppel javasolt végezni. Ez a módszer a halak gyűjtését
tekintve a legkevésbé szelektív, ugyanakkor a legkíméletesebb módszer is. A rövid ideig tartó
elektrosokk után gyűjtőedénybe helyezve pár másodperc alatt magukhoz térnek a hal-
egyedek, majd a víztest lehalászását befejezve sérülés nélkül a példányok eredeti élőhelyükre
visszahelyezhetők.

A halátjáró/hallépcső monitoring jellegű vizsgálatokhoz megfelelőek a hordozható háti (300
és 600 V) aggregátoros halászgépek 2-5 amper áramerősség mellett, a mérések a vízben
gázolva végezhetők (Gubányi & Mészáros). A vízfolyás vizsgálatára csónakból történő
nagyobb teljesítményű halászgép alkalmazása javasolható. A hallépcső alatti vizsgálatok a
létesítmény halak által történő megtalálása szempontjából fontosak. Az ECOSURV program
keretében hasonló feszültségű akkumulátoros, illetve aggregátos elektromos mintavételi
eszközöket használtak (Halasi-Kovács, Tóthmérész).

Az egyéb vizsgálati eljárások pl. haljelölés, transzponderek, videók, akusztikus megfigyelők
rutin monitorozáshoz történő alkalmazása erősen megfontolandó. A halátjárók
hatékonyságának vizsgálat pl. megtalálási hatékonyság, áthaladási hatékonyság, általános
átjárhatóság, nem rutin jellegű feladat.

A halátjárók és hallépcsők működőképességének vizsgálatát csak tervezett és szabályozott
körülmények között elvégzett vizsgálatokkal, ellenőrzésekkel szabad végezni. A megfelelő
tapasztalattal rendelkező szakértők már szemrevételezéssel is megítélhetik a működőképesség
hiányosságait.

Ellenőrizni kell továbbá a vízsebességének alakulását, számításokat kell végezni, hogy azok
megfelelnek-e a halak igényeinek.

Egy hallépcsőt, vagy halátjárót akkor lehet működőképességnek nyilvánítani, ha vízfolyásban
előforduló vándorfajok minden korosztálya megfelelő számban az átjárót használja és
vándorlás valamilyen módszerrel mérhető.

A működésképtelen általában a mű akkor, ha jellemző hal faj vagy egy adott méretosztály az
akadályt nem tudja leküzdeni. Minden mű esetében törekedni kell a természetes halfauna és a
makrozoobentos teljes átjárhatóságra.
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A mű működőképességének vizsgálatánál arra is tekintettel kell lenni, hogy a művön átjutó
halak és makrogerinctelenek számára a továbbjutás is biztosított legyen, és ezt a körülményt
megfigyelésekkel, illetve vizsgálatokkal kell alátámasztani.

Győr, 2016. június 7.
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