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Összefoglalás
A tarka géb növekedését vizsgálva 2004-ben azt tapasztaltuk, hogy a faj ívása nyár végéig tart, és
ennek következtében az egynyaras korosztály méretviszonyai megváltoztak. Újabb munkánkkal ezeket
az eredményeket kívántuk kontrollálni.
A vizsgálathoz 2004-ben 115, 2005-ben 118 egynyaras példányt gyűjtöttünk a Tisza-tó tiszafüredi
szakaszán. Az ívási időszak hosszát a minta szélső értékei és a gyűjtéseken szerzett közvetlen
tapasztalatok alapján becsültük. A méretviszonyokat csak a tavaszi és nyári ívásból származó halakra
adjuk meg, mert őszi kelésű ivadék kevés akadt a mintákban.
A kontrollvizsgálat eredményei megerősítik a tarka géb ivási idejének elhúzódására vonatkozó
korábbi tapasztalatainkat. A korosztályon belül mindkét évben 2 méretgyakorisági csúcs mutatkozott,
bizonyítva, hogy a szaporodásban egy tavaszi és egy nyári csúcsidőszak van. A méretviszonyok is
hasonlóak, az átlagos testhossz a két mintában csupán 1 milliméteres eltérést mutat.
Summary
Studying the growth of the tubenose goby (Proterorhinus marmoratus) in 2004, we found that the
spawning of this species lasts until the end of summer and in consequence of this the size relations of
yearling age-group changed. We intended to control these results with our further research.
In 2004 115, in 2005 118 yearling specimens were collected from the Tiszafüred section of Lake
Tisza to the investigation. We estimated the length of spawning season on the base of the extreme
values of the sample and the direct experiences gained during the collection times. The size relations
were given only for fish coming from spring or summer spawning because there were only few autumn
hatched spawns in the samples.
The results of control examination confirm our previous experiences concerning the longcontinued spawning time of the tubenose goby. In both years two size-frequency peaks appeared within
the age-group, proving that there are two peak periods, a spring and a summer peak, in reproduction.
The size relations are similar, the average body length shows only one milimetre difference between the
two samples.

Bevezetés
A hazánk halfaunájában utóbbi időkben megjelent invazív halfajok meglehetősen nagy
érdeklődést váltottak ki szakmai körökben. Ma még nincs egyetértés abban, hogy
terjeszkedésük elsősorban klimatikus és hidrológiai okokra (Harka & Bíró, 2005, 2007),
általános ökológiai, vízminőségi változásokra (Dévai és mtsai., 1999; Nagy és mtsai., 2001),
vagy halfaunánk veszélyeztetettségi állapotának változására (Nagy és mtsai., 2002, 2005)
vezethető-e vissza. A kérdés eldöntéséhez további adatok szükségesek, amelyek
összegyűjtéséhez jelen munkákkal is szeretnénk hozzájárulni.
A napjainkban is terjeszkedő tarka géb gazdaságilag jelentéktelen faj. Feltehetőleg ez az
oka, hogy szaporodása és növekedése egészen az utóbbi időkig kevéssé volt ismert. Egy
korábbi vizsgálatunk nyomán (Harka & Farkas, 2005) kiderült, hogy a faj ívási ideje
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lényegesen tovább tart vizeinkben, mint korábban vélték, s ennek következtében az
egynyaras példányok méretviszonyaiban is változás történt. Jelen dolgozatunk arról a
vizsgálatról számol be, amellyel ellenőrizni kívántuk korábbi eredményeinket.
Anyag és módszer
Eredeti vizsgálati anyagunkat 115 egynyaras példány alkotta, amelyeket 2004.
októberének végén gyűjtöttünk a Tisza-tó tiszafüredi szakaszán. A kontrollvizsgálathoz –
ugyanezen a helyszínen – 2005. november 2-án 118 egynyaras példányt sikerült fognunk.
Gyűjtőeszközként minden alkalommal 6 mm-es szembőségű ivadékhálót alkalmaztunk.
A halak standard testhosszát (SL) és teljes hosszát (TL) milliméteres skálával,
testtömegüket (W) 0,01 gramm pontosságú táramérlegen mértük, életkorukat a több
korosztályt tartalmazó teljes mintában mutatkozó testhossz-gyakoriság alapján becsültük. A
mért adatokat a Microsoft Excel számítógépprogram segítségével dolgoztuk fel. A testhossz
(L) és testtömeg (W) összefüggését a Tesch (1968) által javasolt W = a·Lb összefüggés
szerint határoztuk meg.
Az ívási idő hosszára egyrészt az egynyaras korosztályon belül mutatkozó szélső
értékekből, másrészt a különböző helyszíneken és időpontokban végzett gyűjtéseken szerzett
közvetlen tapasztalatokból (pl. nászruhás példányok) következtettünk.
Eredmények és értékelés
Már több éve tapasztalunk arra utaló jeleket, hogy vizeinkben a tarka géb szaporodása
nem korlátozódik a szakirodalomban leírt tavasz végi, nyár eleji időszakra, hanem nyár
végéig, kora őszig is elhúzódik. Ilyen jelzésként értékelhetők például a szeptember elején
észlelt nászruhás hímek, vagy az augusztus végén fogott – ugyancsak kissé sötétebb színű –
duzzadt hasú nőstények, amelyekből enyhe nyomásra kibuggyan az ikra. A nyár végi ívásra
vonatkozó feltevésünket a Tisza-tóból 2004. október 23-án fogott 24–28 mm közötti ivadék,
az őszi ívást pedig a Tápióból 2004. november 12-én gyűjtött, mindössze 18 milliméteres
példányok igazolták.
Mintáinknak csupán kis részét tette ki a késői kelésű ivadék (2004-ben 6, 2005-ben 3
példány), de feltehetőleg csakis azért, mert fogásához a 6 mm szembőségű háló nem volt
megfelelő. A rendelkezésünkre álló mindössze 9 példány nem tette lehetővé, hogy e csoport
méretviszonyairól reális értékelést adjunk, és mivel a korábbi kelésű csoporttal sem
vonhattuk őket össze, adataikat a méretviszonyok vizsgálatában nem vettük figyelembe.
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8. ábra. A standard és teljes testhossz összefüggése
Fig. 1. Relationship of the standard and total length
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A vizsgálathoz tehát – a késői kelésű példányokat kihagyva – 2004-ből 109, 2005-ből
115 ivadékhal adatait használtuk fel. Ezek standard testhossza 2004-ben 29 és 47 mm, 2005ben 31 és 49 mm között változott. Teljes testhosszuk 2004-ben 35 és 57, 2005-ben 39 és 60
mm között alakult. A kétféle testhossz között fennálló, meglehetősen szoros (R2 = 0,9737 és
0,9866) összefüggések, amelyek alapján a standard testhosszak teljes hosszra átszámíthatók,
a TL = 1,113 SL + 5,171 és a TL = 1,126 SL + 4,409 egyenletekkel fejezhetők ki. Az 1. ábra
folytonos vonala (a 2005. évi adatokon alapuló függvény képe) szinte fedi a szaggatott
vonallal jelzett 2004. évi eredményt, bizonyítva annak megbízhatóságát.
A populációt jellemző, standard testhosszra számított testhossz–testtömeg összefüggést
a 2004. évi mintára nézve a W = 10-5SL3,0533, 2005-re a W = 2·10-5SL2,9465 egyenlet írja
le . A 2. ábra egymást gyakorlatilag elfedő görbéi itt is a korábbi eredmény hitelességét
igazolják.
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2. ábra. A testhossz és a testtömeg összefüggése
Fig. 2. Length-weigth relationship

Az egynyaras korosztály 2004. és 2005. évi – kései kelésű ivadéktól mentes –
mintájában a testhossz-gyakoriságot a 3. ábra szemlélteti.
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3. ábra. Testhossz-gyakoriság a két mintában
Fig. 3. Length frequency in the two assay
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Szembetűnő, hogy mindkét évjáratnál két csúcs emelkedik ki: egy magasabb 38-40, és
egy valamivel alacsonyabb 34-36 milliméteres testhossznál. A kettő közötti mélypontot a 37
milliméteres testhossz jelenti.
A két csúcsot már a 2004. évi vizsgálatban úgy értelmeztük, hogy a szaporodás tavasztól
őszig tartó folyamatában két intenzív szakasz van, amelyek közül az egyik a tavaszi, a másik
nyári időszakra esik. A 2005 évi minta megerősíti hipotézisünk helyességét.
1. táblázat. Az egynyaras csoportok méretviszonyai
Table 1. The YOY group’s scale

Ívási csoport
nyári 0+
tavaszi 0+
együtt 0+

EgyedTesthossz SL (mm) 2004 EgyedTesthossz SL (mm) 2005
szám
szórás szám
szórás
min. max. átlag
min. max. átlag
deviation (N)
deviation
(N)
49
60
109

29
37
29

37
47
47

33, 8
40,9
37,7

1,9
2,6
4,2

35
80
115

31
37
31

37
49
49

34,7
41,3
39,3

1,6
3
4

Az 1. táblázat konkrét számadatokkal mutatja be a két évjárat tavaszi és nyári ivásból
származó csoportjainak méretviszonyait. Az egyedszámokból az olvasható ki, hogy mindkét
évben a szakirodalomban jelzett tavaszi ívás volt a jelentősebb, de a nyári sem marad el
sokkal mögötte. Az is látható, hogy a korcsoporton belül a testhossz minimális és maximális
értéke között annak ellenére is nagy a különbség meg az adatok szórása, hogy az őszi kelésű
ivadékot nem vettük figyelembe. Ugyanakkor az is kitűnik, hogy a két évjárat egyívású
csoportjaiban igen hasonló az átlagos testhossz, a különbség nem éri el az egy millimétert.
Kontrollvizsgálatunk tehát mindenben megerősítette korábbi eredményeinket.
Korábbi forrásmunkák szerint (Herman, 1887; Cărăuşu, 1952; Bănărescu, 1964;
Berinkey, 1966; Györe, 1995; Harka & Sallai, 2004) a mi közép-európai éghajlati
viszonyaink között a tarka géb szaporodása tavasztól nyár elejéig tart, a melegebb éghajlatú
Bulgáriában és a Dél-Kaszpi térségben augusztusig is elhúzódik (Pinchuk et al., 2004; Coad,
2004). Vizsgálataink szerint az utóbbi években áprilistól szeptemberig folyamatosan zajlik az
ívás, amelyből kiemelkedik egy tavaszi és egy kora nyári csúcsidőszak. Feltételezzük, hogy
kedvező időjárás esetén a késő nyári, kora őszi ívás is jelentős.
A szaporodási időszak megváltozásában lényeges szerepe lehet a globális
klímaváltozásnak, amelynek következtében vizeinkben hasonló hőmérsékleti viszonyok
kezdenek kialakulni, mint korábban Bulgáriában vagy a Dél-Kaszpi térségben. Hivatalos
méréseken alapuló számításaink szerint a Közép-Tisza évi átlaghőmérséklete az utóbbi 50
évben 1,1 fokkal, a Dunáé Budapestnél 1,3 fokkal emelkedett, ami az ívási időszak
változásán túl, a faj terjedésében, az areál növekedésében is fontos szerepet játszik (Harka,
1990; Harka & Bíró, 2005).
Más fajokkal kapcsolatos tapasztalataink arra mutatnak, hogy a szaporodási időszak
kitolódása kezd általános jelenséggé válni halaink körében, ezért a jövőben lényeges
változások várhatók a vízi ökoszisztémák anyagforgalmában és energiaáramlásában.
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