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SIKERES ÉS SIKERTELEN HALHONOSITASI KÍSÉRLETEK MAGYARORSZÁGON 

Székhelyhidy Iván - Takács István

A nagyfokú környezetszennyezés ellenére a magyarországi halfauna növekedé
se figyelhető meg. Ez különösen szembetűnő más európai országokhoz képest.
A halbiológusok vizeinkben jelenleg több mint 80 h a lfa jt tartanak nyilván.Ez 
a szám részben az őshonos, részben pedig a betelepített és természetes utón 
bekerült halfajokból tevődik össze. A korábban em lített magas fajszámot a 
Kárpát-medence kedvező éghajlati fekvése, a pontokaspikus vizekben élő hal
fajok észak-nyugati irányú terjeszkedése és az ember honositó tevékenysége 
magyarázza. Joggal merül fe l a kérdés, hogy mi indokolja ujabb és ujabb hal
fajok meghonositását.

- A szárazföldön és a vizben élő állataink közötti alapvető különbség,hogy
a madarak és az emlősök könnyen megtalálják azt az é le tteret, mely számuk
ra a legkedvezőbb. A halak esetében ez a lehetőség gyakran korlátokba üt
közik, például egy zárt tóba nem juthatnak be a mellette elfolyó folyam ha
la i .  Még annak ellenére sem, hogy ott optimális lé tfe lté te leket találnak. 
Mindez indokolttá teheti a mesterséges beavatkozást.

- A vizek nyújtotta é le tfe lté te lek  a halak sz ámára eddig ki nem használt 
táplálékforrásokat biztosítanak.

- A tudományos kutatások és a gyakorlati telepítések bebizonyították, hogy a 
hasonló éghajlatú területen élő édesvizü halfajok eredményesen, biztonsá
gosan telepíthetők.

Indokolja továbbá a honosítást az a tény is , hogy az emberiség fehérjeigé
nye egyre inkább növekedő tendenciát mutat. A betelepített halfajok jelen
tős mértékben csökkentik az igy jelentkező és fokozódó szükségleteket.

- Az ázsiai és amerikai hasonló éghajlatú területekhez képest szegényesebb 
a halfauna.

- A vizszabályozások és a különféle műszaki beavatkozások uj tipusu folyókat 
/csatornák/ és állóvizeket alakítottak k i, ami a hasznosítható vizterületek 
nagyságát nagy mértékben megnövelte.
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- Tógazdasági adatok igazolják, hogy a régebbi, monokulturás te lepités ho
zamához képest jelentős növekedés tapasztalható a polikulturás telep ités, 
a táplálékhasznositásban egymást jó l kiegészítő halfajok együttes ta rtá 
sával.

- A mesterséges halszaporitás dinamikus fejlődése lehetővé teszi az ivadék
utánpótlást az egyes, nálunk nem szaporodó halfajok esetében is .

- Az ikra-, ivadék- és anyahalszállitás nagy távolságoknál jelentkező prob
lémái manapság a légifuvar segítségével megoldhatók.

- A halegészségügy je lenleg i állása szerint szinte kizárt a lehetősége a hal
betegségek behurcolásának.

A fent em lített szempontok és a századfordulón szerzett tapasztalatok bizo
nyítják, hogy mindennemű te lep ítést alaposan meg k e ll fontolni. A tudományo
san előkészített haltelepítésekkel és a korábbi telepítések tapasztalatainak 
elemzésével csökkenteni tudjuk azokat a kockázatokat, amelyek a honosítást 
károsan befolyásolják. A sikertelen próbálkozások ellensúlyozására a halá- 
szatilag fe j le t t  országok külön intézményeket hoztak lé tre , vagy a meglévőket 
kiegészítették a v iz i szervezetek áttelepítésének tanulmányozására. Feladata
ik között szerepel a telepítésre alkalmas uj v iz i szervezetek felkutatása,to
vábbá a terjesztésre k ije lö lt  állatok /halak és a részükre táplálékul szolgá
ló rákok, férgek, csigák, kagylók stb./ beszerzésének és helyszínre sz á ll ítá 
sának megszervezése, az import- és exportszállítmányok fogadása, il le tv e  elő
készítése. Manapság elmondhatjuk, hogy az ötletszerű /századfordulóra jellem
ző/ haltelep ítést fe lvá lto tta  a szervezett munka. Ennek első lépései közé ta r
tozik, hogy már az őshazájában alaposan megvizsgálják a számbajövő halat vagy 
vizi élőlényt. Mindehhez támpontul szolgálnak az ottani kutatási eredmények, 
melyek táplálkozási, növekedési, szaporodás biológiai és állategészségügyi 
vizsgálatokon alapszanak. Napjainkban honosításra csak olyan halfajok kerül
hetnek, melyeket az őshazájukban is  jó l ismernek.

A második lépés az, amikor a kiválasztott halak kislétszámu csoportját - az 
alapos körültekintéssel kiválasztott - vízrendszerbe sz á llít já k  át. Az első 
"otthonnal" szemben támasztott legfőbb követelmény a minél jobban elzárt viz- 
terület. Az élősködők és a betegségek behurcolása ellen a legcélszerűbb mód
szer az idősebb vagy ivadék halak helyett a megtermékenyített ikrák átszá lli-
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tása a telepítésre k ije lö lt  helyre. Az első szállítmányt több év várakozási 
időnek k e ll követnie. A honositás csak akkor szélesíthető k i, ha a várt elő
nyök az uj vízrendszerben is  tapasztalhatók. A fokozatosság betartásával nagy 
biztonsággal kiküszöbölhetők a telepítésekkel járó esetleges negatívumok.Fon
tos kérdés, hogy mennyi idő után állapítható meg a haltelepítések hatása. Ál
talános e lv , hogy az értékelhető eredményre t íz  évet ke ll várni. Ezalatt ugyan
is  kiderülhet: vajon a betegségek, növekedési és kereskedelmi problémák stb. 
milyen irányban befolyásolták a honosítási tevékenységet?

A haltelepítések több mint egy évszázados múltra vezethetők vissza. Ezen kísér
letek a sikerek mellett az esetek többségében kudarcokkal is  jártak. Ezek azon
ban csak egészen kivételes esetekben okoztak helyrehozhatatlan károkat. Általá
ban a te lep ítés i költségek tanulópénzét fizették meg az uj h a lfa jt fogadó or
szágok. Az európai halhonositások káros következményeit elsődlegesen néhány ko
rábban ismeretlen halparazita és kórokozó feltűnése je lentette. Mindezek e lle 
nére a telepités szükségszerü, mivel jónéhány vizből hiányoznak a bizonyos táp
lálékszintet elfoglaló halfajok, aminek okai: jégkorszak hatása, a vízrendsze
rek megváltozása, folyószabályozások, környezetszennyezés stb. Az egyes táp
lálékszintekből hiányzó halfajok telepítése a jobb viz^kihasználást és a na
gyobb hozamok elérését teszi lehetővé, főleg ha nem rendelkezünk olyan őshonos 
fajokkal, mellyel az adott táplálékszintek betölthetők lennének.

A halhonositó tevékenység Magyarországon a XIX. század utolsó évtizedeiben kez
dődött. Ekkor a haltenyésztéssel inkább csak kedvteléssel foglalkozó földbirto
kosok egyes észak-amerikai lazacfélék behozatalát szorgalmazták.

Egyik legkorábbi ilyen kísérletnek számított a csendes-óceáni púpos lazacok ki
helyezése a Balatonba. Sajnos mind ez, mind az ezt követő számos k ísérlet a 
te lje s  sikertelenségbe torko llo tt. Sikerü lt viszont meghonosítani a szivárvá- 
nyos pisztrángot /Salmo gairdneri/, mely a mai napig meghatározó halfaja Euró
pa és ezen belül Magyarország pisztrángos halgazdaságainak.Hazája az Amerikai 
Egyesült Államok nyugati részének, különösen Kaliforniának a Csendes-óceánba 
ömlő v ize i. Megtermékenyített ik rá já t 1884-ben hozták be Európába. A melegebb 
vizet az összes lazacféléknél jobban b ir ja , honosításának előnye a pér- márna 
sz in ttá j hasznosítása. Ez a husminőségére és horgászatra egyaránt kiváló hal 
szinte forradalmasította a hidegvizü tógazdaságok munkáját. Jelentőségét tá
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masztja alá a hektáronkénti nagy halhushozam. Érdekes adatnak számit, hogy 
az 1897-1916 között az állam ingyentámogatásként 26 m illió  pisztrángikrát 
osztott ki az ország haltermelőinek, ezzel támogatván a tenyésztői kedvet. 
Honositásánál bebizonyosodott, hogy kevésbé kényes viz tisztaságára. Szin
tén nem lényegtelen, hogy a tavakban is  jó l érzi magát. Ivása kora tavasz- 
szal, általában márciusban történik. Mint valamennyi lazacféle, a pisztráng 
is ragadozó. Világvizsonylatban is  a legismertebb sporthal. A hazai horgász 
rekordlistán elvétve ugyan, de már 5 kg körüli példányok is  akadtak. A sebes 
pisztrángnál gyorsabb növekedésű. A fentiek ellenére a mai napig sem akkli- 
matizálódott teljesen. Önfenntartó állománya még a számára alkalmas vizte- 
rületeken is csak rövid időre alakult k i, s csak a folyamatos mesterséges 
szaporitás révén lehet fenntartani.

Kevésbé volt sikeres egy másik amerikai pisztrángféle, a pataki szajbling 
/Salvelinus fontinalis/ telepitése. Ez a szintén Amerikából származó halfaj 
a sebes pisztrángnak igen közeli rokona. Ivása október és január között tör
ténik. A pisztrángos szinttáj lakója. Csak megfelelő hőfokú hideg vizben ma
rad meg. Megtelepitése óta szinte teljesen eltűnt vizeinkből. Legutóbb a 
7o-es évek végén szökött ki néhány példánya a Viszló-patakba. Gazdasági je 
lentősége kényesebb természete miatt korántsem akkora mint a szivárványos 
pisztrángé.

Az amerikai csodahalként emlegetett törpeharcsa /Ictalurus nebulosus/ ere
deti hazája Észak-Amerika. I t t  a Nagy Tavaktól Floridáig és Mexikóig terjed 
e l. Innen telepitették 1871-ben Franciaországba, majd 1885-ben Németországba 
Magyarországra először 19o2-ben hozták be. Landgraf János az iharosi tógaz
daságból te lep ite tt 19o4-ben 2ooo db-ot, 19o6-ban 224oo db-ot, és 19o7-ben 
76oo db-ot a Balatonba. Azóta mindenütt e lte rjed t, folyó- és állóvizeinkbe 
egyaránt megtalálható. A lassú folyású álló- és iszapos fenekű vizeket ked
ve li. Nagyon s z í v ó s ,  szapora, kevés oxigénigényü fa j.  A harcsánál /Silurus 
glanis/ jóval kisebb testű. Csak k ife j le t t  korában vá lik  ragadozóvá. Hazánk
ban csak 12-25 cm-re nő meg, súlyának maximuma pedig o,3 kg. Szaporaságából 
adódóan csökkenti az értékes halak é le tte ré t, mert vizeinkben nincs termé
szetes ellensége /főleg azért, mert melluszóinak kemény, szúrós sugara igen 
kellemetlen sebet ejthet/, és igy mint ikra-és ivadékhaL^rabló nagy tömegben 
elszaporodott. Ikra- és ivadékhal-pusztitó volta az Amerikában megszokott
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rák és.apróhal hiányával magyarázható. Szerencsére az elmúlt három évtized
ben jelentős állománycsökkenése vo lt tapasztalható vizeinkben. Ahol megma
radt, ott az őshonos halakhoz hasonlóan beilleszkedett a vizek életközös
ségébe. Ma már mind a horgászok, mind a halászok egyaránt keresik, s mint 
áruhal is  keresetté vá lt.

198o-ban, a korábbi kudarcok ellenére, a fekete törpeharcsa /Ictalurus me- 
las/ került be Olaszországból. A halgazdasági kisérletek sikertelenek vol
tak, de több természetes vizünkbe is  bekerült, elterjedése várható.

A harcsafajok közül a szintén amerikai származású pettyes harcsa /Ictalurus 
punctatus/ honosításával is  megpróbálkoztak. Ez a melegvizet kedvező harcsa- 
fa j kikerült a Dunába, de a számára nem megfelelő környezet következtében 
elterjedése nem várható.
Az észak-amerikai pisztrángsügért /Micropterus salmoides/ a múlt század vé
gén telep itették Európába. Eredeti hazája, a Nagy Tavak vidékétől délre eső 
terü le t, egészen Mexikóig és V irg in iátó l Floridáig. Észak-Amerikában két fa
ja  é l. Faunaterületünkön azonban csak egy fa ja található. Tipikus ragadozó 
hal, mely a süllőnél kevésbé oxigénigényes, a felmelegedő, helyenként mély- 
vizü vizeket kedveli. Elsősorban horgászhalként próbálták népszerűsíteni. 
Németországban 1883-ban került te lep ítésre, majd ezt követően hazánkba. Te
nyésztésével manapság kevés helyen foglalkoznak. Ivarérettségét kétnyaras 
korában é ri e l. A mi sügérünk rokona, de hazájában annál sokkal nagyobbra nő, 
átlagban 3-4 kg-os testsúlyt ér e l. Hazai viszonylatban testhossza 3o-5o cm 
közötti és 1-1,5 kg-os súlyt ér e l. Május-junius hónapokban iv ik . Táplálékát 
férgek, rovarlárvák, csigák, apróhalak, békák, békalárvák adják. Jelentősebb 
állományai erőmüvek hütőviztározóiban, a Kiskunság csatornarendszerében ta
lálhatók. Tógazdasági tenyésztése napjainkban mindinkább háttérbe szorul.

A pisztrángsügér rokona a szintén Észak-Amerikából származó naphal /Lepomis 
gibbosus/. E lterjedési területe a Nagy Tavaktól Floridáig terjedő vidék. Eu
rópába először 1887-ben Franciaországba, majd 189o-ben Németországba te lep í
tették be. A naphal hazai importjára 1895-ben és 19o5-ben került sor. A sár- 
di tógazdaságból került a Balatonba /19o9/, majd innen a Sió-csatornán át a 
Dunába. Ez a mutatós küllemü hal igy gyorsan benépesítette az ország vala
mennyi erre alkalmas vizét, s folyó- és állóvizeinkben egyaránt megtalálható.
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Jellemzője az igénytelenség és szivósság, oxigénszükséglete mérsékelt. Fő
ként a vizek iszapos, homokos fenekű részein, a növényzet között tartózko
dik. Ivása május-junius hónapokban történik. Táplálékát plankton-szerveze
tek, férgek, rovarlárvák, halikra és kis ivadékhalak képezik. A k ife j le t t  
halak nagysága lo-15 cm-es mérettartományok között mozog. Nevét a kopoltyú
lemezén elhelyezkedő vörös fo ltró l kapta. Hazánkban takarmányhalként he
lyezték a tógazdaságokba. Sokáig mint gyomhalat is  emlegették, de valójában 
az általa okozott károk nem voltak nagy jelentőségűek. Csodálatos szinei mi
att közkedvelt hidegvizü akváriumi hal.

1954-ben került honositásra a Bulgáriából származó ezüstkárász /Carrassius 
auratus/. Mivel hazájában szeméthalként ta rtják  nyilván, különösen indokolt 
le tt volna a körültekintőbb betelepítése. Rendkívüli szaporasága miatt á llo 
mánya nehezen szabályozható, s mivel a pontynak táplálékkonkurrense, vizeink
ben nagy károkat okoz. Ezüstkárászos vizben szinte megoldhatatlan a tervszerű 
takarmányozás, ami nagyban hátrá ltatja  számos tógazdaságunk és holtágunk bel- 
terjesebb hasznosítását. Á p rilis tó l augusztusig ív ik . Húsa erősen szálkás, de 
ízletes. Napjainkban az ezüstkárász országszerte a legközönségesebb halfa ja
ink egyikévé vá lt. Elterjedését az is  elősegítette, hogy az elmúlt évtizedek
ben tömegesen vándorolt fe l a Dunában.
Az ezüstkárászhoz hasonlóan kudarcba fu llad t, bár nem okozott kárt a kismaré- 
na /Eoregonus albula/ betelepítési k ísérlete a Balatonba. Mivel legnagyobb 
tavunk zavaros vizét nem b írta , igy egyetlen kismarénát sem fogtak vissza a 
halászok. Ez jó példa arra, hogy telepítéseknél figyelembe ke ll venni az öko
lógiai szempontokat is .

Feltétlenül említést érdemelnek a díszhalak honosítási k ísé rle te i, amit főleg 
az akvaristák szorgalmaztak. Közülük nem egy a természetes vizeinkben is  meg
található. Ezen honosítási próbálkozások a 3o-vas évekre tehetők. Ekkor tör
tént ugyanis az aranyhal /Carassius auratus/ kubikgödrökbe és kisebb tavakba 
történő kihelyezése. Bár az állomány néhol fennmaradt, de már a lig  emlékezte
tett a szép küllemű díszes ősökre.

A Közép-Amerikából származó szúnyogirtó fogasponty /Gambusia a ffin is/  te lep í
tésére 1938-ban került sor, először Hévízen, majd néhány év múlva Miskolc-Ta- 
polcán. A hőforrások á lta l táp lá lt vizekben a fogasponty megfelelő é le tfe lté 
teleket ta lá lt . E lszigetelt állományai a mai napig fennmaradtak.
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Más elevenszülő fogaspontyok telepítése 1948-ra tehető. Ekkor több fa jt  he
lyeztek ki vizeinkbe, melyek közül kettő az Eger-patakból a nagyfokú szeny- 
nyezettség miatt teljesen eltűnt. Az akvaristák körében az egyik legismer
tebb a szivárványos guppi /Poecilia reticu lata/ és a mexikói kardfarkuhal 
/Xiphophorus h e lle ri/ . Ezek gyakorta feltűnnek hévizeinkben, ahol néhány 
évig önfenntartó állományt alkotnak.

Az angolna /Angvilla angvilla/ első hazai te lep ítés i k ísérle te i 1881-1891 
között történtek. 1887-ben például 600000 darab 2o-3o cm-es angolnát helyez
tek ki a Duna különböző szakaszain. Ebből 3ooooo darabot Buda a la tt engedtek 
szabadon. Mindezek ellenére ekkor sem a Dunában, sem a Balatonban nem sikerült 
meghonosítani. Az 193o-as években is  folytatódó ötletszerű, rendszerint jelen
téktelen mértékű telepítések után 1961-től az Országos Halászati Felügyelőség 
irányításával megkezdődött az erre leginkább alkalmas vizeink telepítése a 
rendkívüli értékes husu és horgászati szempontból is  kiváló h a lfa jja l. A Bala
tonba 1961 nyarán körülbelül 60000 darab lo cm hosszú lo g átlagsulyu növen
dékangolnát helyeztek k i. Ezt további telepítések követték részben a Balatonba 
majd Velencei-tó, Soroksári-Duna, tihanyi Belső-tó, Abdai-holtág, ta ta i Cseke- 
tó, tolnai és faddi holt Duna-ág, Szelidi-tó és a körösök egyes holtágaiba.

Az angolna növekedése nagy mértékben függ a viz hőfokától és táplálék/készle
té tő l. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy vizeinkben jó l érzi magát, 
nálunk gyorsabban fe jlőd ik , de jelentős táplálék/konkurrense az egyes hazai 
őshonos fajoknak.

Az eddigi talán legjelentősebb és legsikeresebb halhonositás 1963-ban történt. 
Ekkor hozták be hazánkba az amurt /Ctenopharyngodon idella/, a fehér busát 
/Hypophthalmichthys molitrix/ és a pettyes busát /Aristichthys nobilis/. Ezek
nek a növényevő halaknak az őshazája az ó riási kinai vízrendszerekben találha
tó, ahol már looo évvel ezelőtt eredményesen tenyésztették.

A növényevő halak betelepítésére a kelet-európai vizekbe az 193o-as évek végén 
tettek k ísérle te t. 1965-től a széleskörű szaporító munka eredményeként az ak
kori Szovjetunió halgazdaságaiban a növényevő halak már mindenütt előfordultak. 
A nyugati irányba folyó terjesztés fontos éve volt az 196o-as esztendő, amikor 
Romániában a Nuceti tógazdaságba is  bekerültek a Szovjetunióból és Kinából 
egynyaras, i l le tv e  előnevelt növényevő halak, és a további bevitel 1961-ben
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és 62-ben megismétlődött.
A Dunai Halászati Egyezmény Nemzetközi Vegyes Bizottsága 1963-ban Budapesten 
ülésezett, ahol a magyar résztvevők vezetője, Pékh Gyula javasolta e fajok ha
zai meghonositását. A javaslat elfogadása után érkezett meg Kinából az első 
növényevő halivadék szállítmány, amelyek természetes v iz i szaporulatból szár
maztak. Ezt további, már mesterséges szaporulatból származó szovjet import 
követte.

Magyarországon a dinnyési Ivadéknevelő Tógazdaságban sikerü lt először 1967-ben 
mesterséges utón növényevő halakat szaporítani, 1969-től pedig a növényevő ha
lak a tenyészanyag e lőá llítása  szempontjából is  meghonosodottnak tekinthetők.

Növényevő halak honosításának előnyei és hátrányai:

Az előnyök a következőképpen foglalhatók össze:

- Mivel vízinövényeket fogyasztanak, közvetlenül hasznosítják az elsődleges 
termelés során fe lép íte tt szervesanyagot.

- Az eddig többnyire kihasználatlan szervesanyagtömegből értékes halhúst á l l í 
tanak elő.

Táplálkozásuk következtében gyérül a vizinövényzet, ez á lta l biológiai utón 
védelmet nyújtanak a káros vízinövények elburjánzása ellen.

- Különleges előny még, hogy a bomlási folyamatokat előidéző, könnyen rothadó 
növényi szerves anyagokat kivonják a viz anyagforgalmából.

- Betelepítésükkel a vizek hozama nagymértékben fokozható.

- Az amur és a két busafaj gyors növekedésű, husuk jó minőségű.

A polikulturás hasznosítás során a fehér busa az algákat, a pettyes busa az 
á l la t i planktont, az amur a magasabbrendü növényzetet, a ponty pedig az apró 
á l la t i szervezeteket és a mesterséges takarmányt hasznosítja.

A betelepítés hátrányai:

- Az uj élősködők és betegségek behurcolása.

A növényevő halak a tógazdaságokban csak mesterséges utón szaporithatók, ami 
azonban csökkenti az élősködők és betegségek terjedését.
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- Az uj környezet átlaghőmérsékletétől függően 5-6 évnek ke ll te lte ln ie  az 
ivarérésig, a szaporithatóság kezdetéig.

- Zajra nagyon érzékenyek és gyakran partra vetik magukat.

- Mivel nagyon sérülékenyek, kezelésük nagy gondosságot igényel. Lehalá
száskor bőrük nagyon könnyen bevérzik, ami az irántuk való keresletet 
csökkentheti.

A második világháborút követően - talán gazdasági okok miatt - a hazai vá
sárlók széles rétege főleg pontyot vett. Ezért a pontyhoz szokott 
fogyasztók jelenleg is  idegenkednek a növényevő halaktól. Természetes vize
ink - ma már nyugodtan á llíth a tjuk  - befogadták az amurt és a két busafajt. 
Horgászati szempontból is  jelentősek, bár a hazai rekordlistán a busafajok 
nem szerepelnek, őshonos halainktól eltérő táplálkozási szokásaik miatt bő
séges táplálékot találnak vizeinkben. Annak ellenére, hogy az amur és a fe
hér busa a magasabb rendű növényzet és fitoplankton fogyasztásával jelentős 
mértékben befolyásolják vizeink természetes táplálékláncát, kedvezőtlen ha
tásukat az őshonos halállományra csak kivételes esetekben, nagylétszámu te
lepítésüknél tapasztalták. Az ilyen telepítések általában kisebb, zárt v i
zeknél okoztak problémát. Az igy fellépő hibát azonban lehalászással ki le 
het küszöbölni. Megkönnyíti a beavatkozást, hogy a kisebb zárt vizekben az 
amur és a fehér busa természetes szaporodásával nem ke ll számolni, és - az 
ujabb kutatások eredménye szerint - a Balatonban sem. Bár a két fa j 1973- 
óta a Tiszában iv ik , gazdaságilag jelentős állományukat - a természetes kö
rülmények között eddig nem szaporodott pettyes busához hasonlóan - a te
nyésztésükre szakosodott halgazdaságok b iztosítják.

A növényevő halakkal együtt került behozatalra hazánkban a .kínai gyöngyös 
razbora /Pseudorasbora parva/ is . Miután ez a kistestü halfaj gondoskodik 
ik rá iró l, igen nagymértékben e lte rjed t, elszaporodott, ezért az ivadékneve
lő tavakban haszonhalainknak konkurrense lehet.
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