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Javaslat a
A mezőtúri települési értéktárba történő felvételéhez a Hortobágy-Berettyó folyó, főcsatorna
egyik legjellemzőbb halfajára a compóra.
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Seresné Metzker Krisztina és Székely Tibor
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Mezőtúr, 2020.03.12.

(P. H.)

HELYI ÉRTÉK JAVASLATI LAP

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Seresné Metzker Krisztina
Levelezési cím: Mezőtúr – 5400 Vásár út 21.
Telefonszám: +36/703346820
II,
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Compó – a doktor hal
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
□ agrár- és élelmiszergazdaság

□ egészség és életmód

□ épített környezet

□ ipari és műszaki megoldások

□ kulturális örökség

□ sport

X természeti környezet

□ turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
KHESZ kezelésben: alsó szakasz (Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, HortobágyBerettyó főcsatorna 54+800-59+900 fkm-ig)

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési

□ tájegységi

□ megyei

□ külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

A compó (Tinca tinca)

Herman Ottó halászattal és a halakkal foglalkozó 1987-ben kiadott „bibliájában” a Magyar Halászat
Könyvében nyálkás czompóként említi ezt a nem túl nagy termetű halacskát. A nyálkás jelző nem
másra vonatkozik, mint ezen halfaj sikamlós mivoltára. A czompó - ahogyan Herman Ottó
rendkívül ízes nyelvezettel írja - „a halászok közhite szerint, a szigonynyal megsebesített halakat
úgy gyógyítja, hogy hozzájuk törleszkedve, a sebeiket nyálkájával bekeni.” Ez a kedves, de
semmilyen tudományos értekezéssel alá nem támasztott tézis a mai napig él a halak szerelmesei
tudatában, ezért gyakorta emlegetik haldoktorként vagy doktorhalként a nyálkás czompót. Sőt,
egyesgörög és római szerzők szerint nyálkáját gyógyszerként is alkalmazták, azonban a kezelések
sikerességéről nem sok hiteles emlék maradt az utókorra.
A compó az egész ország területén ismert hal volt, melynek tájegységenként más és más elnevezést
adtak. A népies elnevezések között a haldoktor kifejezés mellett megtaláljuk a czigányhal,
gyászkeszeg, sárhal, tathal, vargahal, varjúhal, zöldikemegnevezéseket is melyek főképpen a
compó sötétebb színére és fenéklakóéletmódjára utalnak. A megállapítás hiteléül ismét álljanak itt
Herman Ottó szavai: „a nyálkás czompó leginkább tavakban és mocsarakban terem; szereti a
csendes, iszapos fenekű vizet, a hol, az iszapot túrva, rovarokkal és korhadó növényrészekkel él; a
vizek fenekét csak ívás idején hagyogatja el; télen át az iszapban megfekszik s téli nyugovót tart.”
Ha e halfaj mélyebb vizsgálatába szeretnénk bocsátkozni, akkor a modernebb tudományok vizeire
kell evezni. A legfrissebb rendszertani ismeretek szerint a compó az alábbi rendszertani csoportokba
sorolható be.
Ország:Állatok
Törzs:Gerinchúrosok
Altörzs:Gerincesek
Altörzság:Állkapcsosok
Főosztály:Csontos halak
Osztály:Sugarasúszójú halak
Alosztály:Újúszójúak
Rend:Pontyalakúak
Család:Pontyfélék
Nem:Tinca
Faj: compó

A compó abban a rendkívüli kegyben részesült a
természettől, hogy jellegzetes faji sajátosságai
mindenhalfajtól könnyen megkülönböztethetővé
teszik. Teste zömök, mérsékelten magas, oldalról
enyhén lapított. Feje aránylag nagy, orra hosszú, a
szeme kicsi. Csúcsba nyíló száját húsos ajkak
keretezik, melyeknek szögletében egy-egy apró, a
fiataloknál alig észrevehető bajusz található. Úszói
lekerekítettek, a farokúszó széle enyhén homorú, a
többi domborúan ívelt.
Hátúszójában 8-9, farkalatti úszójában 6-8 elágazó
sugár van. Pikkelyei nagyon aprók, erősen tapadnak, számuk az oldalvonalon 85-115. A hal testét
vastag nyálkaréteg fedi, színe az aranysárgától a majdnem feketéig változó. Fejlett példányainak
hossza 20-30, ritkán 40 cm. A hazai horgászrekord 1992-ből származik, az akkor kifogott 3,74 kgos példány a Ráckevei-Dunából került elő.
A compó élőhely igényét tekintve az állóvizeket kedveli, azonban a gyorsfolyású hegyi vizek
kivételével minden víztérben előfordul. A jellemző életterét a folyók holtágaiban, lomhán áramló
kisebb folyókban, növényzetben gazadag csatornákban találja meg. Nem tekinthető endemikus
fajnak, de Magyarország vizeiben őshonos faj.
Tipikusan növényzetre ívó fitofil halfaj, amely szaporodását május végén a 20 celsius fokra
felmelegedő sekélyebb vizekben kezdi meg. Állománya az elmúlt évszázadtól kezdvemár csökkenő
tendenciát mutat, mert az általa kedvelt sekélyebb,pangó víztestek a szárazabbá váló éghajlat miatt
eltűnőben vannak. Továbbá, a melegebb időjárás miatt hazánkban is egyre nagyobb számban
megjelenő és elterjedő idegenhonos/invazív gébfajok sem kedveznek a compónak. Mindezek
mellett ez a halfaj rendkívül érzékeny a zavarásra. A vizek egyre növekvő pontytelepítése is negatív
hatással van rá, ahol élőhelyén nagyobb mennyiségben megjelenik a ponty, onnan előbb-utóbb
eltűnik. Érdekes módon a felmelegedő klíma miatt megnőhet a compó jelentősége, ugyanis a
csekély oxigén igénye mellett elviseli azt is, ha a víz hőmérséklete 30 celsius fok fölé emelkedik.
Környezetre való igénytelenségét Herman Ottó írja le talán a legtalálóbban, aki eképp fogalmaz: „a
csík, a czompó,a kárász kemény halak ám, a melyek szükség esetén víz helyett a sárban is elélnek,s
úgy, a mint az aszály halad, kuturól-kutura hátrálnak, mindaddig, a míg valamiföldalatti kutura
nem akadnak – rendesena lápok legmélyebb pontján – a hol a százados aszálynak is megtörik az ő
szárítóhatalma.”
Egyik
legjellemzőbb
élőhelye
hazánkban a Tisza-tó, ahol jelenleg
is
stabil állománya található meg. Ezen
kívül a holtágak mellett tipikusan
„compós” víz a Jász-Nagykun
Szolnok
megyében
található
Hortobágy-Berettyó
Mezőtúrnál
kiszélesedő, növényzettel dúsan
borított szinte állóvízzé szelídült
szakasza. Ezt a vízterületet már
Herman Ottó is említi a már sokat
említett örökbecsű művében.

A compó rendkívül keresett hal. Jelentősége a vizek horgászati szemléletű hasznosítása miatt egyre
inkább előtérbe kerül, habár az egyre szűkülő életterének köszönhetően több vízterületen helyi
védelemben részesül.
A fogására a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint korlátozások érvényesek. Ezek szerint
kifogása május 2-től június 15-ig tilos. Tilalmi időszakán kívül azonban a legalább 25 centiméteres
példányok vihetők el a vízterületről 3 darabban megszabott mennyiségben.
A compó jelentőségét demonstrálta 2016-ban az „Év hala” szavazás is, melyet óriási fölénnyel nyert
meg a védett státuszú selymes durbincs, valamint a márna előtt. Talán ez a szavazás is rávilágít arra,
hogy sokkal jobban oda kell figyelni erre az egészen különleges szépségű halra.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A compó történelmileg is hozzátartozik a Hortobágy-Berettyó és Mezőtúr halfaunájához, olyan
halként, amit nem csak szépséges színe tett ismerté. Természeti értékünk, amire büszkék lehetünk,
amiért nem csak a horgászok jönnek erre a területre. A halak nemzeti kincseink, ezért kérem
Önöket, hogy helyi értéktárunkban is szerepelhessen e gyönyörű faj.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források)

https://www.youtube.com/watch?v=4yPcmlDyXqM
http://www.haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php
Harka Ákos, Sallai Zoltán – Magyarország halfaunája (Nimfea Természetvédelmi Egyesület,
Szarvas, 2004)
Pintér Károly – Magyarország halai (Akadémia Kiadó, 2002)
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag-halfaunaja/ch05s34.html
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.khesz.hu

