
Az év hala 2015-ben: a kecsege 

 

A kecsege, vizeink különös megjelenésű hala; a vérteshalak, azokon belül pedig a tokfélék 

családjába soroljuk.  

 

Miért választották az év halának? 

A duzzasztott mederszakaszokból eltűnt; sodróbb részeken is megfogytak.  

Ezt a döntést befolyásolta az is, hogy a kecsegét 2014-ben kivették a fogható fajok közül.  

Egykor a Fekete-tengerből évente messze felvándorolt a Duna szakaszára (ívóhelyek), ám az Al-

Dunán vízerőmű épült, és sajnos e halfaj túlhalászása is megtörtént; mindezek miatt ma már alig 

találkozhatunk eme csodás hal példányaival. Hasznosítási tilalom van rá érvényben. 

Ezen tényezők mind hozzájárultak ahhoz, hogy e faj ilyen mértékű figyelmet kapjon az év hala cím 

útján. 

 

Neve a szláv kaciga szóból ered. Népi nevei: köcsöge, kecsege, köcsöghal, kecsige vagy kecsege 

tok. 

Latin neve: Acipen(ser) ruthenus 

 

Életmód: puhatestűekkel, felemáslábú rákokkal, tegzesekkel és árvaszúnyoglárvákkal is táplálkozik. 

Néhány fős csapatokban él, télen akár nagy rajokba is verődhet a mélyebb részeken. 

 

Élőhely: Az oxigénben dús folyóvizek sóderes, homokos vagy kemény agyagos mederszakaszát 

kedveli; a fenéken keresi a kisebb gerinctelen állatokat. A kedvence pl. 

a tiszavirág lárvája, amelyet az ormányával is meg tud szerezni az aljzatból. 

 

Szaporodás: A hímek 4-5, a nőstények 5-6 éves koruk körül 

lesznek ivarérettek. Május-júniusban az áramló vízben, 

kavicspadokon ívik kb. 5000-100.000 ikrát, melyek 1.5-2,0 mm-

esek. Miután 4-5 nap múltán kikelnek, elindulnak vándorútjukra 

a Fekete-tenger felé, ám míg mielőtt elérnék a tengert, 

visszafordulnak. Ezen jelenség másik neve: imitált migratio. 



Előfordulása: A Fekete-tenger, Azovi-tenger, Kaszpi-tenger vízgyűjtő területén, az Északi Jeges-

tengerbe ömlő folyók közül az Ob-Irtisz vízrendszerében honos. A Dunában és nagyobb 

mellékfolyóiban Bajorországig előfordul. 

 

Jellegzetes ismertetőjegyei: Elegáns, fajra jellemző észrevétellel büszkélkedhet. Orra hosszú, 

ormányszerű; orrcsúcsa hosszú, megnyúlt, felfelé hajló. Szája a fej hasi oldalán nyílik; 4 db 

bajuszszállal rendelkezik, melyeknek belső oldala rojtozott, hátrahajlított, a száj széléig tart.3 

szemölcsszerű kiemelkedés jellemzi.  

 

Orsó alakú testét pikkelyek helyett rendkívül 

érdekes módon csontvértek(12-17 db) védik, belső 

vázát pedig porc alkotja. Farokúszója 

részaránytalan és a cápákéra hasonlít. Úszói 

alapszíne sötét, külső szélen általában fehér. Hátán 

vértpikkelysorral rendelkezik. Az 50 cm-t 

általában nem haladja meg, ám kivételes esetekben 

az 1 métert is elérheti. Általában az egyedek 6-7 kg-osak; 2002-ben fogtak már 7,85 kg tömegű 

egyedet is; ez volt a hazánkban kifogott legnagyobb példány.  Testének színe sötétbarna, 

szürkésbarna vagy feketésbarna lehet, esetleg zöldes vagy kékes árnyalattal. Hasa sárga vagy 

vöröses-fehér. Vértjei elefántcsont színűek. 

 

,,Rokonai”: viza, vágótok, simatok, sőregtok. 

 

Hibrid, kitenyésztett fajtái: -    viza x kecsege, a vicsege 

- szibériai tok x kecsege hibrid, a szicsege 

 

Védelem: Sajnos ma nem áll törvényes védelem alatt, annak ellenére, hogy korábban már többször 

besorolták a védett fajok közé. 

 

Egyéb érdekessége: Régen, amikor a tél közeledtével csapatba verődtek a kecsegék, a halászok 

kihasználták ezt, és palónyájuk segítségével (2 csónak+ 2 ember kezelte öblös húzóháló) halásztak. 

Régen tengeri halnak számított. 

Készítette: Márkus Barbara, 10 c. 


