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Úszók: A farokúszó nagyobb mértékű szakadozottsága volt megfigyelhető, amely a 

szállításból is adódhatott.  

 

 

Pikkelyzet: A testfelületen nagyobb kiterjedésben a pikkely hiányzott, amely a 

szállításból is adódhatott. 

Testfelület: A testfelületen külső élősködő nem volt megfigyelhető. 

Kopoltyú: A kopoltyú ép és normális szerkezetű volt. 

Úszóhólyag: A vizsgált egyed úszóhólyagjában az úszóhólyag-gyulladás öt szakasz 

a közül az első alakult ki, tehát az úszóhólyag bővérűvé vált és apró vérzések 

figyelhetők meg. 

 

Bélcsatorna: A bélcsatorna nem volt üres, táplálékot tartalmazott. A bélcsatornában 

férgesség nem volt megfigyelhető. 

Máj: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Lép: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 
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Vese: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Megjegyzés: A testfelületen apró pálcika alakú baktériumok jelentek meg 

tömegesen, amely az egyed szállítás közbeni pusztulásából adódott. 

 

Sorszám Minta 

jellege 

Minta faja Tulajdonság Korosztály Származás 

2 Vízi 

élőlény 

Karikakeszeg - 3+ Paks Duna 

 

 

 

Úszók: A farokúszó kisebb mértékű szakadozottsága volt megfigyelhető, amely a 

szállításból is adódhatott. 

Pikkelyzet: A testfelületen nagyobb kiterjedésben a pikkely hiányzott, amely a 

szállításból is adódhatott. 

Testfelület: A testfelületen külső élősködő nem volt megfigyelhető. 

Kopoltyú: A kopoltyú ép és normális szerkezetű volt. 

Úszóhólyag: Az úszóhólyag ép és normális szerkezetű volt. 

Bélcsatorna: A bélcsatorna nem volt üres, táplálékot tartalmazott. A bélcsatornában 

férgesség nem volt megfigyelhető. 

Máj: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Lép: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 
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Vese: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Megjegyzés: A vizsgált egyed nem ívott le a vizsgálat kezdetéig. 

 

Sorszám Minta 

jellege 

Minta faja Tulajdonság Korosztály Származás 

3 Vízi 

élőlény 

Feketeszájú 

géb 

- 3+ Paks Duna 

 

 
 

Úszók: Az úszók ép és normális szerkezetűek voltak.  

Pikkelyzet: A pikkelyek ép és normális szerkezetűek voltak. 

Testfelület: A testfelületen külső élősködő nem volt megfigyelhető. 

Kopoltyú: A kopoltyú ép és normális szerkezetű volt. 

Úszóhólyag: Az úszóhólyag ép és normális szerkezetű volt. 

Bélcsatorna: A bélcsatorna nem volt üres, táplálékot és egyéb szervetlen törmeléket 

tartalmazott. A bélcsatornában férgesség nem volt megfigyelhető. 

Máj: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Lép: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Vese: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Megjegyzés: A vizsgált egyed nagy GSI-vel rendelkező tejes egyed volt. 
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Sorszám Minta 

jellege 

Minta faja Tulajdonság Korosztály Származás 

4 Vízi 

élőlény 

Jászkesezg - 3+ Paks Duna 

 

 
 

Úszók: Az úszók ép és normális szerkezetűek voltak. 

Pikkelyzet: A testfelületen nagyobb kiterjedésben a pikkely hiányzott, amely a 

szállításból is adódhatott. 

Testfelület: A testfelületen külső élősködő nem volt megfigyelhető. 

Kopoltyú: A kopoltyú ép és normális szerkezetű volt. 

Úszóhólyag: Az úszóhólyag ép és normális szerkezetű volt. 

Bélcsatorna: A bélcsatorna nem volt üres, táplálékot tartalmazott. A bélcsatornában 

férgesség nem volt megfigyelhető. 

Máj: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Lép: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Vese: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Megjegyzés: - 
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Sorszám Minta 

jellege 

Minta faja Tulajdonság Korosztály Származás 

5-6 Vízi 

élőlény 

Bodorka - 3+ Paks Duna 

 

 
 

 

Úszók: A farokúszó nagyobb mértékű szakadozottsága volt megfigyelhető, amely a 

szállításból is adódhatott.  

Pikkelyzet: A testfelületen nagyobb kiterjedésben a pikkely hiányzott, amely a 

szállításból is adódhatott. 

Testfelület: Az egyik egyed esetében a farokúszó mögött kisebb fekélyesedés 

alakult ki, amelynek udvara világos rózsaszín volt, amely már a természetes 

gyógyulás jele. A testfelületen külső élősködő nem volt megfigyelhető. 

Kopoltyú: A kopoltyú ép és normális szerkezetű volt. 

Úszóhólyag: Az úszóhólyag ép és normális szerkezetű volt. 

Bélcsatorna: A bélcsatorna nem volt üres, táplálékot tartalmazott. A bélcsatornában 

férgesség nem volt megfigyelhető. 

Máj: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Lép: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Vese: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Megjegyzés: - 
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Sorszám Minta 

jellege 

Minta faja Tulajdonság Korosztály Származás 

7 Vízi 

élőlény 

Dévérkeszeg - 3+ Baja Sugovica 

 

 
 

Úszók: A farokúszó nagyobb mértékű szakadozottsága volt megfigyelhető, amely a 

szállításból is adódhatott.  

Pikkelyzet: A testfelületen kisebb kiterjedésben a pikkely hiányzott, amely a 

szállításból is adódhatott. 

Testfelület: A testfelületen külső élősködő nem volt megfigyelhető. 

Kopoltyú: A kopoltyú ép és normális szerkezetű volt. 

Úszóhólyag: Az úszóhólyag ép és normális szerkezetű volt. 

Bélcsatorna: A bélcsatorna nem volt üres, táplálékot tartalmazott. A bélcsatornában 

férgesség nem volt megfigyelhető. 

Máj: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Lép: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Vese: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Megjegyzés: A testüregben nagy mennyiségű hasűri zsír volt megfigyelhető. 
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Sorszám Minta 

jellege 

Minta faja Tulajdonság Korosztály Származás 

8 Vízi 

élőlény 

Bodorka - 3+ Baja Sugovica 

 

 
 

Úszók: A farokúszó kisebb mértékű szakadozottsága volt megfigyelhető, amely a 

szállításból is adódhatott.  

Pikkelyzet: A testfelületen kisebb kiterjedésben a pikkely hiányzott, amely a 

szállításból is adódhatott. 

Testfelület: A testfelületen külső élősködő nem volt megfigyelhető. 

Kopoltyú: A kopoltyú ép és normális szerkezetű volt. 

Úszóhólyag: Az úszóhólyag ép és normális szerkezetű volt. 

Bélcsatorna: A bélcsatorna nem volt üres, táplálékot és egyéb szervetlen törmeléket 

tartalmazott. A bélcsatornában férgesség nem volt megfigyelhető. 

Máj: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Lép: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Vese: Normális nagyságú, de lényegesen világos, illetve kissé szétesett szerkezetű 

volt. 

Megjegyzés: - 
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Sorszám Minta 

jellege 

Minta faja Tulajdonság Korosztály Származás 

9 Vízi 

élőlény 

Ezüstkárász - 3+ Baja Sugovica 

 

 
 

Úszók: Az úszók ép és normális szerkezetűek voltak. A farokúszó nagyobb ereiben 

Philometroides fonálférgek voltak megfigyelhetők. 

 

Pikkelyzet: A pikkelyek ép és normális szerkezetűek voltak. 

Testfelület: A testfelületen külső élősködő nem volt megfigyelhető. 

Kopoltyú: A kopoltyú ép és normális szerkezetű volt. 
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Úszóhólyag: Az úszóhólyag ép és normális szerkezetű volt. 

Bélcsatorna: A bélcsatorna nem volt üres, táplálékot tartalmazott. A bélcsatornában 

férgesség nem volt megfigyelhető. 

Máj: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Lép: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Vese: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Megjegyzés: A vizsgálat egyed tejes volt. 

 

Sorszám Minta 

jellege 

Minta faja Tulajdonság Korosztály Származás 

10 Vízi 

élőlény 

Süllő - 3+ Baja Sugovica 

 

 
 

Úszók: Az úszók ép és normális szerkezetűek voltak.  

Pikkelyzet: A pikkelyek ép és normális szerkezetűek voltak. 

Testfelület: A testfelületen Trichodina volt megfigyelhető. 
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Kopoltyú: A kopoltyú ép és normális szerkezetű volt, de benne élősködők voltak 

megfigyelhetők. Az Ergasilus rákok száma nem volt magas, mindössze 2 egyed volt 

megtalálható a kopltyúlemezeken. 
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Úszóhólyag: Az úszóhólyag ép és normális szerkezetű volt. 

Bélcsatorna: A bélcsatorna üres volt táplálékot nem tartalmazott. Ettől függetlenül a 

kondíció kifejezetten jó volt. 

Máj: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Lép: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Vese: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Megjegyzés: A testüregben nagy mennyiségű hasűri zsír volt megfigyelhető. 

 

Sorszám Minta 

jellege 

Minta faja Tulajdonság Korosztály Származás 

11 Vízi 

élőlény 

Küsz - 3+ Baja Sugovica 
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Úszók: A farokúszó kisebb mértékű szakadozottsága volt megfigyelhető, amely a 

szállításból is adódhatott.  

Pikkelyzet: A testfelületen kisebb kiterjedésben a pikkely hiányzott, amely a 

szállításból is adódhatott. 

Testfelület: A testfelületen külső élősködő nem volt megfigyelhető. 

Kopoltyú: A kopoltyú ép és normális szerkezetű volt. 

Úszóhólyag: Az úszóhólyag ép és normális szerkezetű volt. 

Bélcsatorna: A bélcsatorna nem volt üres, táplálékot tartalmazott. A bélcsatornában 

férgesség nem volt megfigyelhető. 

Máj: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Lép: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Vese: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Megjegyzés: A vizsgálat GSI-je magas, ívás előtti állapotban volt. 

 

Sorszám Minta 

jellege 

Minta faja Tulajdonság Korosztály Származás 

12-15 Vízi 

élőlény 

Karikakeszeg - 3+ Paks Duna 
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Úszók: A farokúszó nagyobb mértékű szakadozottsága volt megfigyelhető, amely a 

szállításból is adódhatott. 

Pikkelyzet: A testfelületen nagyobb kiterjedésben a pikkely hiányzott, amely a 

szállításból is adódhatott. 

Testfelület: A testfelületen külső élősködő nem volt megfigyelhető. 

Kopoltyú: A kopoltyú ép és normális szerkezetű volt. 

Úszóhólyag: Az úszóhólyag ép és normális szerkezetű volt. 

Bélcsatorna: A bélcsatorna nem volt üres, táplálékot tartalmazott. A bélcsatornában 

férgesség nem volt megfigyelhető. 

Máj: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Lép: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Vese: Normális nagyságú, de lényegesen világos, illetve kissé szétesett szerkezetű 

volt. 

Megjegyzés: A testüregben nagy mennyiségű hasűri zsír volt megfigyelhető.  
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Sorszám Minta 

jellege 

Minta faja Tulajdonság Korosztály Származás 

16 Vízi 

élőlény 

Dévérkeszeg - 3+ Paks Duna 

 

 

 

 

Úszók: A farokúszó nagyobb mértékű szakadozottsága volt megfigyelhető, amely a 

szállításból is adódhatott. 

Pikkelyzet: A testfelületen kisebb kiterjedésben a pikkely hiányzott, amely a 

szállításból is adódhatott. 

Testfelület: A testfelületen külső élősködő nem volt megfigyelhető. 

Kopoltyú: A kopoltyú ép és normális szerkezetű volt. 

Úszóhólyag: Az úszóhólyag ép és normális szerkezetű volt. 

Bélcsatorna: A bélcsatorna nem volt üres, táplálékot tartalmazott. A bélcsatornában 

férgesség nem volt megfigyelhető. 

Máj: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Lép: Normális nagyságú és szerkezetű volt. 

Vese: Normális nagyságú, de lényegesen világos, illetve kissé szétesett szerkezetű 

volt. 
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Megjegyzés: A testüregben kis mennyiségű hasűri zsír volt megfigyelhető.  

 

Gödöllő, 2018. július 19. 
 
 
 
 

 
Dr. Hegyi Árpád 

Laboratórium vezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


