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HALTERMELÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
ÉS TERMÉKTANÁCSA

Legfontosabb tevékenységek

• Vállalkozási tevékenység szervezése, a termelés, a bel- és külkereskedelem területén.
Közremûködés a termékek export értékesítésében.

•  A termeléshez szükséges eszközök és anyagok hazai és külföldi beszerzése.

•  Szaktanácsadás a tagoknak, halászati, gazdálkodási, környezetvédelmi, állat egész-
ség ügyi, szervezeti, pénzügyi és jogi kérdésekben.

• Természetes  vizeink  halállományával  kapcsolatos  környezet-  és  természetvédelmi 
kérdések vizsgálata, az állománypótlás hatásainak elemzése.

Biológiai alapok

• A Szövetség Dinnyési Ivadéknevelô Tógazdasága saját tenyésztésû, genetikailag 
ellenôrzött tükrös és pikkelyes ponty, valamint növényevô halfajok és ragadozó halak 
ivadék korosztályait ajánlja tógazdaságok, horgászvizek és természetes vizek népe-
sítéséhez. Az ivadék felneveléséhez technológiát biztosít.

A Szövetség tagja lehet

• Minden halászati tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, valamint ezek 
jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetei.

Címünk: HALTERMELÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS TERMÉKTANÁCSA
1126 Budapest, Vöröskô u. 4/b
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2007. augusztus 14–17.
Norvégia, Trondheim

AQUA NOR 2007

15. alkalommal megrendezésre
kerülô nemzetközi akvakultúra
szakkiállítás.
Információ:
Honlap: www.nor-fishing.no

2007. szeptember 9–13.
Horvátország, Dubrovnik

12th EUROPEAN CONGRESS
OF ICHTHYOLOGY

12. Európai Ichthyológus
Kongresszus
Információ:
E-mail: ecixii@biol.pmf.hr

2007. szeptember 11–15.
Csehország, Ceske Budajovice

FISH STOCK ASSESSMENT
FOR LAKES AND RESERVOIRS:
Towards the true picture of fish
stocks

Nemzetközi tudományos konferen-
cia. Jelentkezés részvételre: 2007.
július 1-ig.
Információ: Dr. E. Hohausova.
E-mail: fsamlr07@centrum.cz.
Honlap:
http://fsamlr2007.cz.web.org.

2007. szeptember 14–15.
Debrecen

II. MAGYAR HALTANI
KONFERENCIA

A jelentkezés és a 20–30 soros elô-
adás-kivonat beküldési határideje:
2007. július 15.
Információ: Magyar Haltani
Társaság
e-mail: mhtt@freemail.hu

2007. szeptember 17–23.
Olaszország, Grado

15th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON FISH AND
SHELLFISH PATHOLOGY

Információ: Honlap:
www.eafp.org/conferences/15thEAFP

2007. október 17–19.
Dánia, Aalborg

DANFISH INTERNATIONAL
Nemzetközi halászati szakkiállítás
Információ: Aalborg Congress &
Culture Center, Europa Plads 4,
P.O.Boksz 149, DK-9100 Aalborg,
Dánia
Tel.: +45 9935 5555

2007. október 24.
Törökország, Isztambul

WORKSHOP ON EUROPEAN
EEL REPRODUCTION

Szeminárium az európai angolna
szaporodásbiológiájáról. Az Euró-
pai Akvakultúra Társaság konfe-
renciájához kapcsolódó járulékos
rendezvény, amelyre a konferen-
ciától függetlenül is jelentkezni le-
het. A legfeljebb 250 szavas elôadás
kivonat beküldési határideje 2007.
augusztus 15.
Információ: www.easonline.org

2007. október 24–27.
Törökország, Isztambul

AQUACULTURE EUROPE &
FUTURE FISH EURASIA 2007

Az Európai Akvakultúra Társaság
(EAS) szakmai konferenciája és az
ahhoz kapcsolódó szakkiállítás és
járulékos rendezvények.
Információ: A részletes program, a
jelentkezési feltételek és elôadás
bejelentésének módja a következô
honlapon található meg:
http://easonline.org/agenda/en/
AquaEuro2007/Aqua2007.asp

2008. február 10–12.
Németország, Bréma

11. FISH INTERNATIONAL

Hagyományos halászati termék-
és halfeldolgozási szakkiállítás,

szakmai konferenciákkal.
Információ: Sabine Wedell, projekt
manager, Messe- und
Ausstellungsgesellschaft Hansa
GmBH, Theodor Heuss Allee
21–23. 28215 Bremen,
Nélmetország.
Tel.: + 49 421 3505 264, E-mail:
wedell@mgh-bremen.de.
Honlap: www.fishinternational.de

2008. május 20–23.
Törökország, Antalya

INTERACTIONS BETWEEN
SOCIO-ECONOMIC AND
ECOLOGICAL OBJECTIVES
OF INLAND FISHERIES AND
AQUACULTURE

A FAO Európai Belvízi Halászati Bi-
zottságának (EIFAC) tudományos
konferenciája. Angol és francia
nyelven, részvételi díj nélkül. Elô-
adás vagy poszter címének bejelen-
tése 2007. szeptember 30-ig, majd
150 szónál nem hosszabb kivonat
beküldése 2007. november 30-ig a
következô e-mail címre:
Raymon.vanAnrooy@fao.org
Információ: Dr. Raymon van Anroy
(FAO, Róma) a fenti e-mail címen,
illetve tel.: +90 533-7055074,
telefax: +90 3312-4961436.

2008. június 16–21.
Olaszország, Velence

INTERNATIONAL
CONFERENCE ON RIVER
RESTORATION

Nemzetközi konferencia a folyók
rehabilitálásáról.
Információ: Francesco Pra Levis,
Centro Italiano per la
Riqualificazione Fluviale. Viale
Garibaldi 44/A, 30173 Mestre,
Olaszország. Tel.: +39 041615410,
telefax: +39 041615410.
E-mail: ecrr@cirf.org.
Honlap: www.ecrr.org
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Akor mány az ál lam ház tar tás ha té kony mû -
kö dé sét elô se gí ten dô 2007-ben je len tôs
szer ve ze ti átala kí tá so kat haj tott vég re a

köz pon ti költ ség ve té si szer ve zet ben, mely érin -
tet te a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Minisz  té rium irá nyí tá sa alá tar to zó ha lá sza ti sza-
k igaz ga tás szer ve ze tét is.  A ha lá szat ága za ti sza-
k irá nyí tá sá nak leg fel sôbb szer ve a Föld mû ve lés -
ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium (FVM).
A Me zô gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(MVH) az eu ró pai uniós társ fi nan szí ro zá sú ha lá -
sza ti tá mo ga tá sok bonyolítáásával kap cso la tos
felada to kért, a 2007. ja nuár 1-jé vel lét re ho zott
Me zô gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal (MgSzH)
pe dig a ha lá sza ti ha tó sá gi felada tok el lá tá sáért
fe lel. A kö vet ke zôk ben a ha lá sza ti szak igaz ga tás
in téz mé nyei nek feladat- és ha tás kö rét te kint jük
rö vi den át, elô re bo csát va, hogy a nem ze ti és az
uniós tá mo ga tá sok rend jé vel kap cso lat ban az év
fo lya mán még vál to zá sok vár ha tóak, így azok kal
rész le te sen nem fog lal ko zunk.
Az FVM Ter mé sze ti Erô for rá sok Fô osz tá -

lyá nak Va dá sza ti, Ha lá sza ti és Víz gaz dál ko dá si
Osz tá lya fe le lôs:
– a ha lá szat és a hor gá szat szak mai irá nyí tá -
sáért, a jo gi és a köz gaz da sá gi fel té tel rend szer
mû köd te té sé vel össze füg gô felada tok el lá tá -
sáért; az EU tag ál la mi mû kö dés bôl ere dô ha -
lá sza ti felada tok el lá tá sáért;

– az ál la mot il le tô ha lá sza ti jog hasz no sí tá sáért
(pá lyá za tok kiírá sa, az Or szá gos Ha lá sza ti Bi -
zott ság vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel a pá lyá za -
tok el bí rá lá sa, a ha szon bér le ti szer zô dé sek
elô  ké szí té se, a szer zô dé sek ben fog lalt fel té te -
lek vég re haj tá sá nak el lenôr zé se);

– a ter mé sze tes vi zek hal ál lo má nyá nak fenn tar -
tá sáért és a gén kész let vé del méért;

– az Or szá gos Ha lá sza ti Adat tár mû köd te té sé vel
kap cso la tos mi nisz té riu mi felada tok el lá tá -
sáért, a mû kö dés felügye le téért;

– az ál la mi hor gász- és ha lász je gyek ki vál tá sá -
val kap cso la tos szak mai kö ve tel mé nyek meg -
ha tá ro zá sáért;

– az Or szá gos Ha lá sza ti Bi zott ság ülé sei nek elô -
ké szí té séért, le bo nyo lí tá sáért, dön té si ja vas la -
tai nak elô ké szí té séért;

– a hal gaz dál ko dá si tá mo ga tá si rend szer mû -
köd te té séért, az ál lat te nyész té si tá mo ga tá sok
ke re té ben a mi nô sé gi hal te nyész anyag tá mo -
ga tá sok bí rá la táért;

– a ha lá szat tal kap cso la tos sta tisz ti kák össze sí -
té séért, az azok kal kap cso la tos nem zet kö zi
adat szol gál ta tá si felada tok el lá tá sáért (FAO,
EU, OECD);

– a ha lá szat te rü le tén a K+F pá lyá za tok vé le mé -
nye zé séért;

– a Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet mun ká -
já nak szak mai felügye le téért;

– a hal lal és a hal ter mé kek kel össze füg gô pia ci
rend tar tá si mun ká ban va ló köz re mû kö dé sért;

– a hal faj ta mi nô sí tés ben és te nyész tô szer ve ze -
tek mû köd te té sé ben va ló köz re mû kö dé sért;

– Ma gyaror szág kép vi se le té nek biz to sí tá sáért a
FAO égi sze alatt mû kö dô szak mai szer ve ze -
tek ben (COFI, EIFAC, Codex Alimentarius ha -
lá sza ti ter mék mun ka cso port ja);

– ha lá sza ti ügyek ben a brüssze li Ál lan dó Kép vi -
se lôk Bi zott sá ga (COREPER) ülé sei re szó ló
man dá tu mok, az EU Ha lá sza ti Mi nisz te rek
Ta ná csá ra a mi nisz te ri fel ké szí tô anya gok és
man dá tu mok ki dol go zá sáért,

– az EU dön tés ho za tal ban tár gyalt anya gok is -
me re té ben a kap cso ló dó ha zai in téz ke dé sek
ki dol go zá sáért;

– a 2007–2013-as idô szak ra szó ló Nem ze ti Ha lá -
sza ti Stra té giai Terv vég re haj tá sá nak felügye -
le téért;

– kép vi se let biz to sí tá sáért az EU ha lá sza ti és
hal ter mé kek kel fog lal ko zó irá nyí tó bi zott sá -
gai ban és mun ka cso port jai ban;

– a ha lá sza ti jog sza bá lyok szak mai elô ké szí té séért.
A 2007. ja nuár 1-jé tôl mû kö dô Me zô gaz da sá gi

Szak igaz ga tá si Hi va tal egyik fô felada ta, hogy
kiala kít sa az ag rár-szak igaz ga tás új struk tú rá ját,
amely nek lé nye ge az úgy ne ve zett egy ab la kos
ügy  in té zés kiala kí tá sa, ahol az ügy fe lek hely ben
in téz het nek min den, szá muk ra fon tos ügyet, és a
szük sé ges in for má ciók hoz az ed di gi nél is gyor -
sab ban, ha té ko nyab ban jut hat nak hoz zá.
A Me zô gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re -

ho zá sá ról és mû kö dé sé rôl szó ló 274/2006. (XII.
23.) Kor mány ren de let 10. § g) pont ja ér tel mé ben
az MgSzH-t a Kor mány ha lá sza ti ha tó ság ként je -
löl te ki. A Korm. ren de let 7. §-a sze rint az MgSzH
ha tás kö ré be tar to zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy -
ben el sô fo kon a te rü le ti szerv, má sod fo kon a
Köz pont jár el. A Köz pont köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügy ben or szá gos il le té kes ség gel jár el.
Az MgSzH Köz pont Föld mû ve lés ügyi Igaz -

ga tó ság Va dá sza ti és Ha lá sza ti Osz tá lya fe le lôs:
– a mi nisz té rium szak fô osz tá lyá val együtt mû -
köd ve a te rü le ti szer vek nél fo lyó ha lá sza ti ha -
tó sá gi mun ka koor di ná ció jáért,

– az ál lam ha lá sza ti jo gá nak ha szon bér be adá sá -
ról szó ló pá lyá za tok kal kap cso la to san elô ké -
szí ti a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó dön té sek
elô ké szí té séért és fel ter jesz té séért a mi nisz té -
rium szak fô osz tá lyá nak;

55

Átala kult a ha lá sza ti szak igaz ga tás



– a ha lá szat ról és hor gá szat ról szó ló 1997. évi
XLI. tör vény ben fog lalt va la mennyi má sod fo -
kú ha tó sá gi és szak ha tó sá gi felada tért;

– a te rü le ti szer vek ha lá sza ti szak igaz ga tá si
mun ká já hoz szük sé ges nyom tat vá nyok (ál la -
mi hor gász jegy, ál la mi ha lász jegy, ál la mi
gyer mek hor gász jegy, hor gász vizs ga bi zo nyít -
vány, ha lász vizs ga bi zo nyít vány, halôri es kü -
ok mány, halôri nap ló) biz to sí tá sáért;

– a te rü le ti szer vek nél mû kö dô ha lá sza ti fô -
felügye lôk szak mai felügye le té nek el lá tá sáért.
Az MgSzH me gyei szer vei nél mû kö dô Va dá -

sza ti és Ha lá sza ti Osz tá lyok fe lel nek:
– a hal vé del mi bír ság ki sza bá sá val és a ha lá -
szat ra, hor gá szat ra jo go sí tó ok má nyok vissza -
vo ná sá val, il let ve vissza tar tá sá val kap cso la tos
ha tó sá gi felada to kért;

– a hal gaz dál ko dá si bír ság ki sza bá sá val kap cso -
la tos ha tó sá gi felada to kért;

– a ha lá sza ti víz te rü let té nyil vá ní tás sal kap cso -
la tos ha tó sá gi felada to kért;

– a ha lá sza ti víz te rü let kí mé le ti te rü let té nyil vá -
ní tá sá val kap cso la tos ha tó sá gi felada to kért;

– a hal gaz dál ko dá si ter vek jó vá ha gyá sá val, vagy
mó do sí tá sá val kap cso la tos ha tó sá gi felada to kért;

– hal fo gást becs lô mód szer jó vá ha gyá sáért;
– a mi nô sé gi üzem be he lye zé si vizs gá val ren -
del ke zô és éven te elekt ro mos érin tés vé del mi
vizs gán átesett elekt ro mos esz kö zök rôl és ha -
lász gé pek rôl va ló nyil ván tar tás ve ze té sért;

– a ha lá szat ra jo go sult nyil ván tar tás ba vé te léért;
– a hal te le pí tés el lenôr zé séért;
– a ha lá szat ra jo go sul tak éves sta tisz ti kai je len -
té sei nek be ké ré séért, és az Adat tár ré szé re
tör té nô to váb bí tá sáért;

– a halôrök vizs gáz ta tá sáért és feles ke té séért;
– jog sza bály sér tés ese tén el já rás sal, vagy el já rás
kez de mé nye zés sel kap cso la tos felada to kért;

– a tár sult ha lá sza ti jo go sul tak kép vi se lô jé nek
nyil ván tar tás ba vé te léért, szá má ra ha tó sá gi
iga zo lás kiadá sáért;

– a több sé gi ál la mi tu laj do nú víz te rü le ten a tu -
laj do no sok kép vi se lô jé nek meg ne ve zé séért;

– a ki sebb sé gi ál la mi tu laj do nú víz te rü let ese tén
a tu laj do no si kö zös ség ben az ál lam kép vi se le -
té nek biz to sí tá sáért;

– a jo go sul tak ról és a ha lá sza ti víz te rü le tek rôl
va ló nyil ván tar tás ve ze té sért;

– a Ma gyar Ál lam ha lá sza ti jo gá nak hasz no sí tá -
sá ra pá lyá zat kiírá sáért;

– a ha szon bér le ti szer zô dé sek rôl nyil ván tar tás
ve ze té séért;

– a hal ter mé sze tes moz gá sát aka dá lyo zó lé te -
sít mény épí té sé hez szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás
adá sáért;

– a nagy ér té kû természetesvízi hal ál lo má nyok
sza po ro dá sa ér de ké ben a duz zasz tó mû vek be -
ru há zó ját hal lép csô épí té sé re és mû köd te té sé -
re kö te le zé séért;

– az ál la mi ha lász- és hor gász je gyek kiadá sá val,
nyil ván tar tá sá val kap cso la tos felada to kért;

– a ha lász vizs gá hoz szük sé ges tan fo lyam és a
ha lász vizs ga meg szer ve zé séért;

– az elekt ro mos ha lá szat ti lal ma aló li fel men tés
adá sért;

– a ha lá sza ti ti lal mak és kor lá to zá sok vég re haj -
tá sá tól va ló el té ré sek, il let ve fel men tés en ge -
dé lye zé sé vel kap cso la tos ha tó sá gi felada to kat;

– a ti lal mi idô meg hosszab bí tá sáért, meg rö vi dí té -
séért, il let ve a ha lak ki fo gá sá nak kor lá to zá sáért
és a mé ret kor lá to zás alól fel men tés adá sért;

– a jog sza bá lyi nál szi go rúbb mé ret kor lá to zás
be ve ze té séért;

– hor gász ver seny idô tar ta má ra a mennyi sé gi
kor lá to zás aló li fel men tés adá sért;

– a ha lá sza ti ôrök nyil ván tar tá sá nak ve ze té sért;
– a ha lá sza ti ôrök ok má nyai nak (szol gá la ti iga -
zol vány és nap ló, es kü ok mány) be szer zé sé vel
és az el lá tás sal kap cso la tos felada to kért;

– a halôrök felügye le té nek el lá tá sáért;
– a hal pusz tu lás sal kap cso la tos be je len té sek re -
giszt rá lá sáért, a jo go sul tak fel szó lí tá sáért a
szük sé ges teen dôk el lá tá sa ér de ké ben, il let ve
adott eset ben akár a jo go sult költ sé gé re a
szük sé ges teen dôk el vé gez te té séért; 

– a ha lá sza ti jog gya kor lá sá val, vagy hasz no sí tá -
sá val össze füg gô ada tok be ké ré sé rôl gon -
doskod va, az Or szá gos Ha lá sza ti Adat tár fe lé
törté nô adat szol gál ta tá sért;

– a nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott hal gaz dál ko -
dá si tá mo ga tá sok kal kap cso la tos egyes  fela -
da  tok (bí rá lat, szer zô dés kö tés, el lenôr zés)
ellá tá sáért;

– a hal te tem el szál lí tás el lenôr zé séért;
– a ki fo gott hal és a ki fo gás esz kö zé nek vissza -
tar tá sáért;

– tár sa dal mi halôrök meg bí zá sáért.
Az MgSzH Köz pont Ál lat te nyész té si Igaz ga -

tó ság Ba rom fi, Kis ál lat-te nyész té si és Vá gott Test
Mi nô sí té si Osz tály – az ál lat te nyész tés rôl szó ló
1993. évi CXIV. tör vény és vég re haj tá si ren de le tei
alap ján – a hal te nyész tés ha tó sá gi felada tai nak
ke re té ben (ko ráb bi OMMI ha tás kör):
– tel je sít mény–vizs gá la to kat, el lenôr zô tesz te -
ket, te nyész ér ték becs lést vé gez és köz zé te szi
azok ered mé nyeit;

– hi te le sí ti a törzs köny ve ket, te nyész té si fô köny -
ve ket, a kül sô tel je sít mény vizs gá la tok ada tait;

– el lenôr zi a tör vé nyek és ren de le tek be tar tá sát,
a te nyész tô szer ve ze te ket, az en ge dély kö te les
te vé keny sé ge ket, a te nyész ál lat sza po rí tó -
anyag ex por tot és im por tot;

– en ge dé lye zi a halkeltetô te le pek mû kö dé sét, a
sza po rí tó anyag elôál lí tást;

– vég zi a faj ta elis me rés sel kap cso la tos vizs gá la -
to kat;

– az en ge dély hez kö tött te vé keny sé gek rôl, az
elis mert faj ták ról, hib ri dek rôl, ke resz te zé si
prog ra mok ról és te nyész tô szer ve ze tek rôl
nyil ván tar tást ve zet.

Pin tér Ká roly – Ud va ri Zsolt
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Aha zai víz gaz dál ko dás, természetesvízi hal -
ál lo má nyok ha lá sza ti hasz no sí tá sa, ke ze lé -
se, a rit ka és ve szé lyez te tett hal fa jok és

élô he lyük fo ko zott vé del me ér de ké ben, el sô sor -
ban szem lé let vál tás ra van szük ség. Az EU-csatla -
ko zás igé nyel te stra té gia tu do má nyo san megala  -
po zott, de gya kor la ti meg va ló sí tá sa szer teága zó.
Ha természetesvízi hal ál lo má nyo kat vé de ni és
ke zel ni kí ván juk, ki hasz ná lá su kat op ti ma li zál ni,
elsô sor ban élô he lyü ket kell vé de ni, il let ve re -
konst ruál ni vagy re ha bi li tál ni. A ha zai „know-
how” a ta nul mány ban össze fog lalt iro da lom sze -
rint is világ szin tû. A természetesvízi hal ál lo má -
nyok ra a leg na gyobb, és köz vet len ve szélyt a víz-
gyüjtôkön (és vízterekben) vég zett em be ri te vé -
keny ség (me zô gaz da ság, ipa ro so dás, tu riz mus,
épít ke zé sek stb) je len ti. A kom mu ná lis szenny vi -
zek ha té kony tisz tí tá sa, a vízmenti te le pü lé sek
inf ra struk tú rá já nak (csa tor ná zott ság, hul la dék -
gaz dál ko dás) fo ko zott kiépí té se, vi zeink szennye -
zô dés tôl va ló men te sí té se dön tô szem pon tok
(Buda  pest szenny vízé nek 2/3-a tisz tí tat la nul öm lik
a Du ná ba, a Bala ton kör nyé ki te le pü lé sek csa tor -
ná zott sá ga csu pán 30–40%-os!). Je len leg szá mos
ha zai fo lyónk, ál ló vi zünk alig, vagy egyál ta lán nem
al kal mas a ha lak éle te szem pont já ból. Szubletális
szennye zé sek hosszú ide jû, tar tós ha tá sai ugyanígy
lé tük ben ve szé lyez te tik édes vi zeink hal fau ná ját.

Ja va sol ha tó:
– a ha lak (és az em ber) kör nye ze ti igé nyei nek
fi gye lem be vé te lé vel a kör nye zet vé del mi tör -
vé nyek szi go rúan be tart ha tók és vég re hajt ha -
tók le gye nek;

– az élô vi zek szennye zôit szi go rúan szank cio -
nál ni kell (az év ti ze dek óta fo lyó szenny víz -
bírságolás er re nem al kal mas, en nél ra di ká li -
sabb megol dá sok ra van szük ség);

– ha zai hal fa jaink ter mé szet vé del mi ér ték rend -
je gya kor la ti al kal ma zást nyer jen;

– a vál to za tos élô he lyek vé del me fo ko zott és
való ban szi go rú le gyen;

– a hal po pu lá ciók bio ló giai ter me lô ké pes sé ge
sze rint op ti ma li zál ni kell a természetesvízi
ha lá sza tot-hor gá sza tot, ha kell, kvó ta- és lét -
szám  kor lá to zá sok kal;

– természetesvízi hor gá szat te rén al kal maz ni
kell a ny-eu ró pai és é- ame ri kai stb. gya kor la -
tot, mely ete tô anya gok víz be jut ta tá sát szi go -
rúan tilt ja és bün te ti;

– meg kell te rem te ni a re cir ku lá ciós rend sze rek
lé te sí té sé nek és el ter jesz té sé nek fel té te leit, s
az in ten zív hal te nyész tést és ne ve lést ezek re
ill. ha las ta vak ra kell kon cent rál ni.

– meg kell te rem te ni a ha las ta vak el fo lyó (hasz -
nált) vi zé nek kel lô tisz tí tá sát, „vi zes te rü le te -
ken” (wetlands) va ló szét te rí té sét és bio ló giai
tisz tu lá sát;

– a hal fau na bio ló giai vá lasz reak ciói nak megis -
me ré sé re, ál la po tuk nyo mon kö ve té sé re fo lya -
ma tos és széles körû ku ta tá sok ra van szük ség,
mely is me ret anyag ugyanúgy a nem ze ti örök ség
ré sze, mint bár mely más épí té sze ti re mek mû.

Hal fau na ku ta tá sa (par ti-öv és élôbevonat,
faj együt te sek, el ter je dés, táp lál ko zás, ál lo mány -
di na mi ka, táp lá lék-há ló za tok, anyag for ga lom,
be fo lyók és kisvizek hal fau ná ja). A ha zai hal- és
ha lá szat bio ló giai ku ta tá sok a XIX. sz.-tól (vagy
még korábbról) szol gál nak széles körû is me re -
tek kel. Köz vi zeink ha lai val, ha lá sza tá val szá mos
ké zi könyv fog lal ko zik, ki bô vít ve en nek is me ret -
anya gát mód szer ta ni fej lesz té sek kel. A ha zai ku -
ta tá sok egy részt a hal gaz dál ko dás (hal sza po rí tás)
tech ni kai esz köz tá rát bô ví tet ték (WOYNAROVICH

1964), más részt, a klasszi kus leíró (ta xo nó mia,
faunisztika) ta nul má nyok tól a kvan ti ta tív öko ló -
gia irá nyá ba va ló el moz du lást tet ték le he tô vé,
mely el já rá sok az utób bi 30–40 év ben vál tak ál ta -
lá nos sá (BÍ RÓ 1984). A mes ter sé ges hal te nyész tést
vi lág mé re tek ben for ra dal ma sí tot ta WOYNAROVICH

(1964) hal ik ra ra ga dás men te sí té sé re tett fel fe de -
zé se, amely ter mé sze tes vi zeink hal ál lo má nyá -
nak mes ter sé ges pót lá sát is biz to sí tot ta. Újabb
ke le tûek nagy ta vaink, ki sebb-na gyobb ál ló- és
fo lyó vi zeink ha lai val, a hal ál lo má nyok ter mô ké -
pes sé gé vel, di na mi kái val (né pes ség sû rû ség, bio -
massza, pro duk ció, mor ta li tás, ter mé sze tes után -
pót lás), ál lo má nyaik sza bá lyo zá sá val, táp lál ko zá -
si kap cso la taik kal (niche, kon ku ren cia, táp lál ko -
zás-stra té gia), anyag for gal muk kal, a kü lön bö zô

A természetesvízi ku ta tá sok hely ze te, 
je len tô sé ge és táv la tai
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kisvizek ve szé lyez te tett hal fau ná já val kap cso la -
tos ku ta tá sok (BÍ RÓ 2000, SPECZIÁR ÉS MTSAI, 1997).
A sejt- és szer ve zet ta ni, bio met ria-mor fo ló giai,
élet ta ni-bio ké miai, eto ló giai, ge ne ti kai-sza po ro -
dás bio ló giai ku ta tá sok, az egyed fej lô dés és nö ve -
ke dés sel, faunisztikával és öko ló giá val kap cso la -
tos is me re teink ma már igen széles körûek. Nyil -
ván szá mos olyan kér dés kör nyit va ma rad, mint
pl. a táp lá lék há ló za tok men ti anyag for ga lom nak,
a fau na vál to zás kö rül mé nyei nek, a fa jok izo lá -
ció já nak, ge ne ti kai kész le tük nek, a kör nye ze ti
vál to zá sok kö vet kez té ben mó do sult di na mi kai
jel lem zôik nek rész le tes fel tá rá sa.
Pa ra zi to ló gia (hal pa ra zi ták elô for du lá sa, fej -

lô dés me ne te, köztigazdák, új fa jok a fau ná ban).
A ha zai hal kór ta ni (állategészségügyi, pa ra zi to ló -
giai) ku ta tá sok (MTA Állatorvostudományi Ku ta -
tó in té ze te, Or szá gos Állategészségügyi In té zet)
az el múlt  év ti ze dek so rán ki mu tat ták a ta vaink,
fo lyóink, ha las ta vaink ha lai nak endo- és ekto -
para zitáit, egész ség ügyi ál la po tu kat, s az egy re
gya ko ribb tö me ges hal pusz tu lá sok kór le fo lyá sait.
Az utób bi idôk egyik kiemel ten fon tos kér dé se
volt a „jö ve vény” hal fa jok ál tal be hur colt új pa ra -
zi ták nak a ha tás vizs gá la ta az „ôs ho nos” fau na
ele mei re (MOL NÁR ÉS SZAKOLCZAI, 1980). Bak té riu -
mok és ví ru sok, gom bák és al gák, vég lé nyek, fér -
gek, rá kok okoz ta be teg sé gek kór le fo lyá sa, kör -
nye ze ti ár tal mak ki vizs gá lá sa szol gál tat ta e té ren
a leg több új is me re tet. Mi vel új élôs kö dôk nem -
csak mû vi úton, ha nem ter mé sze tes be ván dor lás
út ján is ter jed het nek, ezért a pa ra zi ta-fau na át fo -
gó és fo lya ma tos ku ta tá sa nél kü löz he tet len.
Át tér ve a ha lak ra, a tó ku ta tás el múlt 100–150

éve so rán a Ba la ton ból össze sen 41 ún. „ôs ho nos”
fajt mu tat tak ki. Ezek kö zül dön tô mér ték ben a
ponty fé lék sze re pel nek. Ami a ba la to ni ha lász-
ho za mok ala ku lá sát il le ti, 5 éven ként tud tuk eze -
ket ele mez ni, át la gol ni, a tó hossz ten ge lye men -
tén, ami kor még a tó kü lön bö zô 5 te rü le tén el kü -
lö nít he tôen meg ha tá ro zott in ten zi tá sú és sze lek -
ti vi tá sú ha lá szat folyt. Ma már a kép egé szen
más. Nyil ván va ló, hogy itt a tó hossz ten ge lye
men tén a tofikus grádiensek sze rint ki fo gott ha -
lak mennyi sé ge je len tôs mér té kû átala ku lást mu -
ta tott, mind faj össze té te lé ben, mind mennyi sé gé -
ben. Ha eze ket a ho zam ér té ke ket (1902-ig vissza -
me nôen van nak a Ba la ton ra néz ve ilyen sta tisz ti -
kai ada tok) az 1945 utá ni idô szak ra majd nem a
mai na pig ele mez ve azt lát hat juk, hogy  egy-két
kiug ró évet le szá mít va, a tó ból ki fo gott összes
hal mintegy 1000–1200 ton na kö zött vál to zott.
Az 1970-es évek tôl vi szont egy fo lya ma tos csök -
ke nés fi gyel he tô meg, amely a ha lá szat vissza -
szo ru lá sát, a víz mi nô ség meg vál to zá sát, a hal ál -
lo mány fa jon ként kü lön bö zô mér vû csök ke né sét

jel zi. Itt a fel sô rész ben fel tün tet tem a hal pusz tu -
lá so kat, me lyek kö zül az 1965-ös a leg ne ve ze te -
sebb. 1975-ben, tíz év vel ké sôbb volt a má so dik
nagy mér vû hal pusz tu lás, majd ezt kö ve tôen szin -
te min den év ben ál lan dó sul nak a ki sebb-na -
gyobb hal pusz tu lá sok. A leg na gyobb bot rány ta -
lán: 1991-ben, mintegy 40 ton nás, fajspecifikus
an gol na pusz tu lás em lí ten dô, ami kor is en nek a
faj nak a to váb bi te le pí té sét meg til tot ták. Az in -
ten zív bu sa- és an gol na-vissza fo gás nak tu laj do -
nít ha tó az utób bi évek ho zam nö ve ke dé se.
A halas ku ta tá sok nak egy je len tôs ré sze a tó

kör nyé ki be fo lyó vi zek re is ki ter jed. Ezek nek a
be fo lyók nak rend kí vü li fon tos sá ga az, hogy gyak -
ran refugiumként, me ne kü lé si te rü let ként szol -
gál nak, hi szen az erôs eutrofizálódás so rán – az -
zal pár hu za mo san vagy an nak kö vet kez té ben –
szá mos kis mé re tû hal ki szo rult a tó ból és ezek -
ben a be fo lyók ban ta lál ta meg élet fel té te leit és
vé szel te át azo kat a kri ti kus pe rió du so kat, amely
a tó ban szá muk ra már nem volt ked ve zô. Ezek -
nek szá mos ön fenn tar tó ál lo má nyát ta lál tuk meg
a be fo lyók ban.  
A leg több hal faj ponty fé le, s a Ba la ton ar ról

volt ne ve ze tes, hogy el sô sor ban ke szeg fé lék né -
pe sí tet ték be. A küsz a Ba la ton ban és a kör nye zô
vi zek nek csak nem mind egyi ké ben meg ta lál ha tó,
a laposkeszeg azon ban csak a Ba la tont lak ja, így
ta vi elem a gar da is, ame lyik ván dor ló ter mé sze -
tû hal és sza po rod ni ere de ti leg a ten ge rek be ván -
do rol vissza. A tó ki ala  ku lá sa ide jén – a har mad -
kor ban –, ami kor a tó zárt tá vált, „el fe lej tett” vis-
sza ván do rol ni a ten ger be, ezért zártvízi
állománya ala kult ki. Ugyanúgy, mint ahogy a
Fer tô tó ban is. A ponty nem iga zán a Ba la ton gaz -
da sá gi lag je len tôs ha la, el sô sor ban hor gá sza ti
cél lal te le pí tik. Ter mé sze tes sza po ru la ta elenyé -
szô. Az an gol na min dig is szer ves tag ja volt a Ba -
la ton-fau ná nak, hi szen ez egy ván dor ló ter mé -
sze tû hal, az 1500–1600-as évek bôl is van nak fel -
jegy zé sek ba la to ni elô for du lá sá ról, csak ter mé -
sze te sen 1961 óta, az 1990-ig tar tó tö me ges te le -
pí té sek kö vet kez té ben kiala kult sû rû ál lo má nya
se hol nem volt meg fi gyel he tô más ter mé sze tes
vi zünk ben.
A sü gér fé lék kö zül a fo gas sül lô (Sander

lucioperca) és a kô sül lô (S. volgensis) ne ve ze te -
sek. Egy es ti hor gá szat nál a fo gas sül lô ka pás a
legél ve ze te sebb él mény a Ba la to non. A leg több
ku ta tá si is me ret ta lán a tó eme csúcs ra ga do zó já -
ra vo nat ko zik. A meny hal (Lota lota) az iro dal mi
ada tok sze rint a Ba la ton ban elô for dul, bár én ma -
gam még egyet lenegy ba la to ni pél dánnyal nem
talál koz tam. Az ezüst ká rász (Carassius auratus
gibelio) az utób bi jó né hány év ben, az 1985 utá ni
beavat ko zá sok kö vet kez té ben, ami kor a Kis Ba la -
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ton el sô üte mét elárasz tot ták, at tól kezd ve ter jedt
el a Ba la ton kör nyé ki vi zek ben. A Ba la ton par ti
övé ben je len lé te nem kí vá na tos, táplálék konku -
rens, és igen messze nyú ló öko ló giai vál to zá sok
elôidé zô je le het. Ezt in kább a jö ve vény fa jok
között le het megem lí te ni. Ami a Ba la ton vé dett
hal fa jai nak az el ter je dé sét il le ti, az elég gé kö rül -
ha tá rolt. A csík fé lék (Cobitidae) el ter jed teb bek,
és a lá pi póc (Umbra krameri) is most kezd el ter -
jed ni a Kis Ba la ton visszaál lí tá sát kö ve tôen.
A kül lô fé lék (Gobio-fajok) kö zül két faj szo kott
elô for dul ni tö me ge sen. Ami a be te le pí tett vagy
spon tán be te le pült fa jo kat il le ti, eb bôl össze sen
17 fajt is me rünk. A kí nai razbórát (Pseudo ras -
bora parva) a nö vény evô hal fa jok kal be hur col -
ták. A kí nai nö vény evô ha lak  a Ba la ton ban – fô -
leg a fe hér bu sa (Hypophthalmichthys molitrix) –
ki vá ló élet te ret ta lál tak, de gond van a vissza fo -
gá suk kal, mert tech ni kai lag ez nem megol dott.
Ar ról nem is be szél ve, hogy a pettyes bu sá val
(Aristichthys no bi lis) va ló ke ve re dé se (hib ri di zá -
ció) kap csán bi zo nyos táp lál ko zá si szo ká sai is
meg vál toz tak. 1970-ben je lent meg nagy meg le -
pe tés re a fo lya mi géb (Neogobius fluviatilis) a Ba -
la ton ban, azóta az or szág leg kü lön bö zôbb fo lyó -
vi zei ben is fel buk kant, és nem csak ez a faj, ha -
nem faj tár sai is a Du na men tén to va ter je dô ben
van nak, ami azt bi zo nyít ja, hogy a fau na-ván dor -
lás nem egy föld tör té ne ti idô szak ban le zaj lott fo -
lya mat, ha nem mind a mai na pig tart. A piszt -
rángsü gér (Micropterus salmoides) Észak- Ame ri -
ká ból be te le pí tett faj, az észa ki be fo lyók kö zül az
Eger-víz ben for dul elô, a szi vár vány sü gért
(Herotilapia multispinosa) pe dig bi zo nyá ra egy
ak va ris ta un hat ta meg ott hon, mert a Hé ví zi-tó és
ki fo lyó já ban ta lál ta meg egy kö zép is ko lás diák,
és azóta vö dör szám ra le het ott fog ni, mert na -
gyon jól ér zi ma gát a tó ki fo lyó já ban. A legújabb
ta lál mány pe dig né hány év vel ezelôtt a fe ke te
tör pe har csa (Ictalurus melas), amely a Ba la ton
két egy más tól meglehetôen tá vol le vô be fo lyó já -
ban is meg je lent. Ezek nek a meg je le né se nem
kí vá na tos, és nem je lez sok jót.
Hosszú év ti ze des ku ta tá sokkal és megis mé -

telt vizs gá la tok kal igye kez tünk föl tár ni a tó ban
élô kü lön bö zô hal fa jok ál lo mány struk tú rá ját és
di na mi káit. Vagyis az ál lo mány struk tú ra tér- és
idô be li vál to zá sait. Ezek nek a vizs gá la tok nak a
dé vér ke szeg (Abramis brama), fo gas sül lô
(Stizostedion lucioperca), ra ga do zó ôn (Aspius
aspius) ponty (Cyprinus carpio), gar da (Pelecus
cultratus), küsz (Alburnus alburnus) vol tak az
ob jek tu mai, és ál lo mány sû rû sé gük re, nö ve ke -
dé sük re, ál lo mány ki hasz ná lá suk ra vo nat ko zó
alap ve tô po pu lá ció di na mi kai pa ra mé te rek azt
mu tat ják, hogy ezek az ál lo má nyok ko ránt sem

sta bi lak. Tar tó san sta bil ál lo má nyok a ter mé -
szet ben se hol nin cse nek. Pil la nat nyi lag sta bil
ál lo má nyok van nak, ill. pil la nat nyi lag sta bil so -
ro za tok le het sé ge sek, de a tar tós idôn át egyet -
len ál lo mány sem sta bil. Ép pen ezért van
kiemelt je len tô sé ge azok nak a ku ta tá sok nak,
ame lyek a ha lak táp lál ko zá sát, nö ve ke dé sét,
elô for du lá sát, né pes ség sû rû sé gét, bio masszá ját,
pro duk ció ját, mor ta li tá sát (ál lo mány vesz te sé -
gét) tisz táz zák, mert ilyen ada tok az 1970-es
éve kig nem áll tak ren del ke zé sünk re.
Bi zo nyít ják a hosszú ide jû vál to zá so kat azok a

nö ve ke dés vizs gá la tok is, amit pl. a fo gas sül lôn
vé gez tünk. Ki de rült, hogy a sze lek tív ha lá szat
hiá nya kö vet kez té ben az idô elô re ha lad tá val a
sül lô ál lo mány kez dett elöre ged ni: az idô sebb
kor cso por tok ará nya meg nôtt. Ez zel pár hu za mo -
san las sult a törzs hossz- és test tö meg nö ve ke dé -
se is, és ha sok idôs egyed lak ja a Ba la tont, ak kor
nyil ván va ló, erôs a táp lá lé kért va ló ver sen gé sük,
las sul a nö ve ke dé sük, gyen gül sza po ro dó ké pes -
sé gük. Ha meg rit kul az ál lo má nyuk, ak kor bi zo -
nyos mér té kig nö ve ke dé sük is mét gyor sab bá
válik. Ez a töb bi faj ra is igaz, pl. a tö me ges dé vér -
ke szeg re néz ve még job ban ki jön, hogy az ál lo -
mány elöreg szik, nö ve ke dé se pe dig egé szen gya-
t rá vá vá lik. Két do log gal hoz ha tó össze füg gés be:
a sze lek tív ha lá szat hiá nyá val, amely egész  sé ges
ál lo mány-össze té telt ké pes kiala kí ta ni, ill. a meg -
vál to zott kör nye zet ta ni té nye zôk kel, az
eutrofizálódás folyamatásval, il let ve a ren del ke -
zés re ál ló táp lá lék kész let mi nô sé gi-mennyi sé gi
ala ku lá sá val. A gar dá nál, mint a Ba la ton egyik hí -
res ha lá nál, ha son ló vi szo nyok fi gyel he tôk meg.
De ugyan csak ha son ló tör té né sek kö vet kez tek be
a küsz nél, amely a ra ga do zók szá má ra a leg fon -
to sabb táp lá lék a Ba la ton ban. (An nak ide jén,
ami kor én Ti hany ba ke rül tem, még 4–6 m szé les
sö tét sá vok ban ív tak a kü szök, ma nap ság na gyí -
tó val kell ke res ni az ívó küszrajokat.)
Az ál lat ta ni ku ta tá sok egyik na gyon fon tos lé -

pé se a táp lál ko zá si kap cso la tok tisz tá zá sa. Azt
szok tam mon da ni, hogy az egy sze rû sí tett táp lá -
lék há ló zat a Ba la ton par ti övé ben a nyílt vi zé ben
meg lé vô táp lál ko zá si kap cso la to kat tük rö zi,
ezek nek az arány vál to zá sa ter mé sze te sen más és
más mó don tör té nik a ha lak nál vagy a ge rinc te -
le nek nél, de ez csak egy ki me re ví tett kép, mert
ha bein dí ta nánk film sze rûen, ak kor itt egy olyan
ha tal mas „kocs mai ve re ke dés” tör ne ki, hogy
min den ki min den kit en ne. Ilyen pil la nat nyi ki -
me re ví tés sel azon ban meg tud tuk ha tá roz ni a kü -
lön bö zô hal fa jok táp lá lé kát, pro duk ció ját és ho -
zam ér té keit, te hát a ha lá sza ti ho za mo kat. És
ezek az össze füg gé sek be szé de sek. Ezek nek a
mennyi sé gi ada tok nak a hasz ná la tá val mo del lez -



tük a glo bá lis táp lá lék- és anyag for gal mat, az ún.
ECOPAT-II-es mo del lel, amely az össze füg gé sek
glo bá li sabb szi mu lá lá sá ra al kal mas, és 290 kg/ha
hal-bio masszát jó sol, ami a Ba la ton át la gá hoz ké -
pest na gyon kö zel áll a va lós ér té kek hez. En nek
elem zé sé re most nem té rek ki, mert kü lön is fon -
tos és ter je del mes té ma kör len ne. A sza po ro dó
ál lo má nyok és ter mé sze tes után pót lá suk össze -
füg gé sei nek elem zé sé vel pe dig alá tud tuk tá -
masz ta ni mind azo kat, amit az elôbb el mond tam
a nem sta bil ál lo má nyok mi lyen sé gé re.
A fo gas sül lô po pu lá ció ter mé sze tes sza po ru la -

tá nak a vizs gá la ta a legutób bi idô ben kieme len dô
a töb bi vizs gá lat kö zül. Pél da ér té kû le het a fo gas -
sül lô el ter je dé se a tó hosszan ti ten ge lye men tén.
Az iva dék el ter je dé se a sza po ro dást kö ve tô pe rió -
dus ban, vagyis a fej lô dés el sô éves pe rió du sá ban
változó ké pet mu tat. Ez azt je len ti, hogy ta vasszal
igen nagy az iva dék szám, majd zu han va fogy, te -
hát kez det ben je len tô sen pusz tu ló ál lo mánnyal
kell szá mol nunk. En nek az iva dék tö meg nek az
egye di nö ve ke dé se rend kí vü li el té rô nö ve ke dést
tük röz. A test hossz megosz lá sa a 2001–2002-es
évek so rán a kü lön bö zô hó na pok ban azt mu tat ta,
hogy a kez det ben nagy mennyi sé gû lár va és fia -
tal hal a nyár vé gé re–ôsz re nagy mér ték ben csök -
kent, ez bi zo nyos mér ték ben az át la gos test -
hossza kat te kint ve tük rö zi a nö ve ke dés üte mét is.
A nyílt víz ben és a par ti öv ben az át la gos nö ve ke -
dés óriá si kü lönb sé get je lez, kü lö nö sen a par ti öv
ja vá ra, amely a Ba la ton ban egyéb ként is – az ál -
la ti pro duk ció szem pont já ból – egy kiemelt je len -

tô sé gû zó na. Hi szen ez ekotonként mû kö dik: a
szárazulat és a víz test üt kö zô zó ná ja, és az ott
kiala ku ló élô be vo nat ba má sod la go san be te le pü -
lô ge rinc te le nek nagy tö me ge ad ja a hal ál lo mány
je len tôs táp lá lék for rá sát. A ma xi má lis táp lá lék át -
mé rô, va la mint az iva dék test hossza kö zöt ti
össze füg gés azt mu tat ja, hogy bár szük sé ge vol na
fo ko za to san nö vek vô, je len tôs mennyi sé gû táp lá -
lék ra  a ked ve zô fej lô dés hez, ez azon ban nincs
így, mert már ko ráb ban is meg fi gyel het tük, hogy
a nagy já ból azo nos idô ben ívó táp lá lék ha lak iva -
dé ka ki nô a sül lôk szá ja alól, ezért az apróállat
evô ma rad, és amelyik ha lat akar fo gyasz ta ni, az
egymást eszi, te hát a kan ni ba liz mu sa ré vén sa ját
faj tár sait fo gyaszt ja. Ál lo má nya te hát egy ön sza -
bá lyo zó rend szer nek is fel fog ha tó. Ez a kü lön bö -
zô fa jok nál más és más ké pet mu tat. Ha az idô -
egy sé gen kén ti gyûj té sek ben a leg kü lön bö zôbb
hal fa jok mennyi sé gi meg osz lá sát kü lö nít jük el,
ak kor a fa jok re la tív sû rû sé gé re ka punk ké pet.
Ez egy be vág az zal, hogy a ta va szi sül lô iva dék
mennyi sé ge ôsz re rend kí vü li mér ték ben le csök -
ken. Sa ját ma gát, meg a kô sül lôt szí ve sen fo -
gyaszt ja, vi szont a kô sül lô, amely kö zel ál ló faj -
tár sa, de ki sebb mé re tet ér el a Ba la ton ban, csak
két éves kor tól kezd „tör lesz te ni”, és kezd fo -
gyasz ta ni fo gas sül lôt is.
A ku ta tá saink ta nul sá gait ér té kel ve nyil ván -

való, hogy to váb bi felada tok is adód nak, me lyek
során a fau na kép fo lya ma tos átala ku lá sát, fa jok
el ter je dé sét, ván dor lá sát, a biodiverzitás kér dé -
sét, en nek trend jeit, a refugiumok sze re pét kell
tisz táz ni. Nyil ván va ló, hogy na gyon fon tos do log
megis mer nünk az ál lo má nyok struk tú rá ját és
dina mi káit és az eze ket sza bá lyo zó me cha niz mu -
so kat ér tel mez nünk kell. Ezek olyan össze tett
kér dé sek, ame lyek a táp lál ko zá si kap cso la tok,
táp lá lék há ló za tok fel tá rá sá val tisz táz ha tók. Ami a
bio ló giai ter me lés és ter hel he tô ség kér dé sét il le -
ti, itt a ha lá szat-hor gá szat sza bá lyo zá sá ra kell
gon dol nunk, hi szen ma nap ság a rek reá ció és az
ökoturizmus je len tô sé ge egy re nö vek szik. 
A táp lá lék há ló za tok, va la mint a oligotrofi-záló -

dás köl csön ha tá sai ról, ok-o ko za ti kap cso la tai ról
na gyon ke ve set tu dunk. A niche (ejtsd nis) szeg re -
gá ció ról, a glo bá lis anyag for ga lom ról, te hát a kü -
lön bö zô bio ló giai sze rep kö rök el kü lö ní té sé rôl na -
gyon ke ve set tu dunk. De ke ve set tu dunk a je len
pil la nat ban a foly ton vál to zó Ba la ton ban az
egyed sû rû ség tôl füg gô és füg get len ha tá sok, ha -
tás me cha niz mu sok lé nye gé rôl, az ál lo má nyok
sta bi li tá sá ról, plasz ti ci tá sá ról. És vé gül egy na -
gyon fon tos feladat nak tar tom azt, hogy a ku ta tá si
ered mé nye ket be ve zes sük az egye te mi ok ta tás ba,
is me ret ter jesz tés be, tu dat for má lás ba. 
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Az 1888. évi XIX. tör vény cikk ha tály ba lé pé -
se meg te rem tet te a hal ter me lés biz ton sá -
gát és len dü le tet adott a ma gyar ha lá szat -

nak. Leg na gyobb ha tá sa vi szont két ség kí vül az
volt, hogy lét re hoz ta a ha lá sza ti szak igaz ga tás in -
téz mé nyét és elô se gí tet te, sôt fel té te lek ese tén
elôír ta a tár su la tok ala kí tá sát. 
A ha lá szat ad mi niszt ra tív irá nyí tá sa, a

törvényben fog lal tak vég re haj tá sa, a tár su la tok
szer ve zé sé vel, mû kö dé sé vel össze füg gô ál lam -
igaz ga tás felada tok, az 1884-ben ki ne ve zett or -
szá gos ha lá sza ti felügye lô; Landgraf Já nos fe le -
lôs sé ge volt. (Landgraf Já nos 150 év vel ezelôtt,
1857. ja nuár 15-én, Sár vá ron szü le tett. 1882-ben
a Mûgye te men szer zett dip lo mát, 1884-tôl or szá -
gos ha lá sza ti felügye lô, 1899-tôl a Ha lá szat kiadá -
sá nak kez de mé nye zô je és el sô szer kesz tô je.
1985-ben elô lép te tik mû sza ki ta ná csos sá, majd
1911-tôl, mint mi nisz te ri ta ná csos fog lal ko zik a
ha lá szat tal. 1914-ben Fe renc Jó zsef tôl ne me si cí -
met kap Sár vá ri elô név vel, 1918-ban he lyet tes ál -
lam tit kár ként vo nul nyug díj ba. 1931. ok tó ber 24-
én, Bu da pes ten hunyt el.) Az egész or szág (Nagy-
 Ma gyaror szág) te rü le tén szer vez nie és irá nyí ta -
nia kel let a tó gaz da sá gi hal te nyész tés sel kap cso -
la tos mû sza ki, ter ve zé si mun ká la to kat is. 1894-ig
eze ket a felada to kat egy ma ga, il let ve a ren del ke -
zé sé re ál ló mi nisz té riu mi ap pa rá tu son ke resz tül
lát ta el. Ek kor, a víz gé pész Répássy Mik lóst át he -
lyez ték a ha lá szat hoz az zal, hogy el sô sor ban a tó -
gaz da sá gi hal te nyész tés mû sza ki és tech no ló giai
fej lesz té sé vel kap cso la tos felada tok ban se gít se
Landgraf mun ká ját. (Répássy Bu da pes ten, a mû -
egye te men szer zett gé pész mér nö ki dip lo mát.
Mie lôtt Landgraf mel lé ke rült, 5 évet dol go zott
víz ügyi szol gá lat ban, és mint víz sza bá lyo zó a ha -
lá szat mû sza ki kér dé sei vel fogalakozott. Sze -
mély ben te hát Landgraf olyan so kol da lú, am bi -
ció zus mun ka tár sat ka pott, aki a szak mai felada -
tok mel lett meg bíz ha tó tár sa lett a ha lá szat iránt
meg nyil vá nu ló or szá gos ér dek te len ség és tu dat -
lan ság le küz dé sé ben is. A ha lá szat gaz da sá gi ér -
té kei nek el fo gad ta tá sa, az ér dek lô dés fel kel té se

és a szak mai tu dat lan ság, fel szá mo lá sa vi szont
kö zel sem tar to zott az egy sze rû felada tok köz zé.)
Ez idô sze rint össze sen mintegy 2000 kh „ok sze -
rû üzem alá fo gott te rü let”, vagyis mû tár gyak kal
el lá tott, le csa pol ha tó halastó üze melt.
A hi va ta los sta tisz ti ka 1880-ban az or szág la -

kos sá gá nak még 56,6%-át je lez te írás tu dat lan -
nak. Ez az arány 1900-ra 38,6%-ra csök kent, de
csak 1930-ban ju tott 10% alá. Az ír ni, ol vas ni tu -
dó la kos ság ál ta lá nos mû velt sé gi szín vo na la is el -
ma radt a Nyu gat tól. Jól le het 1868-ban kiadott is -
ko la tör vény nek kö szön he tôen az or szág már
kiépült is ko la há ló zat tal ren del ke zett, de nép ok ta -
tás va ló já ban csak 1908-tól in dul ha tott meg, ami -
kor is in gye nes sé vált az ele mi is ko lai kép zés.
Az ele mi is ko la négy osz tá lya meg ta ní tot ta az ír -
ni – ol vas ni tu dást, a négy szám ta ni alap mû ve le -
tet és az eze rig va ló szá mo lást. (Ma gyaror szág
tör té ne te 1890–1918, Aka dé mia Kiadó, Bp. 1983)
A vi dé ki la kos ság, és ki vált a pa raszt ság is ko lá -

A ma gyar ha lá sza ti szak saj tó tör té ne te

II. rész:
A Landgraf Já nos szer kesz té sé ben 

meg je le nô Ha lá szat
Gönczy Já nos

Landgraf Já nos
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zott sá ga szél sô sé ge sen hát rá nyos ké pet mu ta tott
és a hely ze tet még to vább bo nyo lí tot ta, hogy az
1910-es nép szám lá lás nál a Ma gyar Bi ro da lom la -
kos sá gá nak több mint 50%-a nem ma gyar anya -
nyel vû nek val lot ta ma gát. 
A köz mû ve lô dés tá mo ga tá sa te hát, min de nek

elé ren delt prog ram ja lett a szá zad elô kor má -
nyai nak, és ko moly ki hí vást je len tett a több nem -
ze ti sé gû ér tel mi ség nek. Az ál ta lá nos is me re tek
ter jesz té sét szám ta lan tu do má nyos tár sa ság is
fel vál lal ta. Ezek a szer ve ze tek szí ve sen ala pí tot -
tak új sá got, így te hát több, va ló sá gos „kul túr -
missziót” teljesítetô pe rio di ka lá tott nap vi lá got.
A szak mai hír lap kiadás ek kor sem tar to zott a jö -
ve del me zô te vé keny sé gek kö zé, pusz tán a tár sa -
sá gi tagdíjjak még nem je len tet tek biz ton sá got az
egy re emel ke dô pa pír és nyom da költ sé gek kel
szem ben. Ál la mi tá mo ga tás ra is szük ség volt.
Mindazonál tal a kiadók és a szer kesz tôk a tár sa -
da lom meg be csült tag jai vol tak, a szak la po kat
pe dig sok he lyen a szak ma legis mer tebb elô ke lô -
sé gei gon doz ták. 
A saj tó ren dé sze ti el já rás az idô sza ki – kü lö nö -

sen a szak mai – kiad vá nyok meg je le né sét nem
kö töt te kü lö nö sebb fel té te lek hez. A nyom da he -
lyét, a tu laj do nos és a szer kesz tô sze mé lyi ada -
tait, a meg je le nés té nyét kel lett be je len te ni az il -
le té kes köz igaz ga tá si ha tó ság nál. A fô vá ros ese -
tén pe dig a Pol gár mes te ri Hi va tal hoz. Az egész
el já rás szin te pos ta for dul tá val le zaj lott.  
Az év ez re des el ma ra dott ság ból gyors ütem ben

felemel ke dô me zô gaz da ság szá má ra is nél kü löz -
he tet len volt a ha zai és a nem zet kö zi ered mé nye -
ket ter jesz tô szak iro da lom. „Az ag rár ci vi li zá ció
eme lé se, a szak ok ta tás és az is me ret ter jesz tés nél -
kül nem re mél he tô, hogy a ma gyar me zô gaz da -
ság át ve gye a ha la dó, kor sze rû me zô gaz da sá gi
szel le met, mód sze re ket és tech no ló giát” – val lot ta
Da rá nyi IG NÁC a kor meg ha tá ro zó ag rár po li ti ku -
sa, föld mû ve lés ügyi mi nisz ter, aki 1895-1903 és
1906-1910 kö zött, össze sen ti zen két éven ke resz -
tül irá nyí tot ta az ag rár tár cát. 
Egyes ag rár tör té né szek sze rint a ma gyar me -

zô gaz da ság gal ke vés olyan jó do log tör tént, mint
DA RÁ NYI ki ne ve zé se. Egye bek kö zött min dig ki
tud ta har col ni, hogy tár cá ja kiemelt költ ség ve té -
si tá mo ga tást kap jon. Eb bôl ma is mû kö dô ku ta -
tá si, és ok ta tá si in téz mé nye ket, szer ve ze te ket ho -
zott lét re, a kort messze meg ha la dó ter mé szet vé -
del mi prog ra mo kat és felada to kat ha tá ro zott
meg. Az új is me re tek meg szer zé se ér de ké ben
szor gal maz ta, és ösztöndíjjakkal se gí tet te a kül -
föl di ta nul mány uta kat, tá mo gat ta a sza kis me re -
tek ter jesz té sét, a fo lyó irat- és könyv kiadást. Ran -
got adott a ma gyar ag rárér tel mi ség nek, és egyál -
ta lán a ma gyar me zô gaz da ság nak. Ami pe dig a
ha lá sza tot il le ti; el fo gult ság nél kül ál lít ha tó, hogy

an nak ügyeit ki tün te tô fi gye lem mel és se gí tô -
kész ség gel ke zel te.

A TER MÉ SZET cím mel, 1896-ban LENDL ADOLF
ál lat ta ni, va dá sza ti ha lá sza ti és ma dár ta ni is me -
re te ket ter jesz tô fo lyó ira tot in dí tott. LENDL az
MTA le ve le zô tag ja volt, és min den te kin tet ben
vál lal ko zó szel le mû zoo ló gus. A vi lág szá mos he -
lyén vég zett ál lat ta ni ku ta tá so kat, az An do kon
egyet len kí sé rô tár sa sá gá ban kelt át, ott volt Her -
man Ot tót nor vé giai út ján is, aki hez szo ros ba rá -
ti kap cso lat fûz te. Több is me ret ter jesz tô és tu do -
má nyos könyv, il let ve köz le mény kiadó ja. A mo -
dern bu da pes ti ál lat kert egyik megal ko tó já nak
tart ják, ô lett el sô igaz ga tó ja. Szer kesz tô tár sa a
lap nál LA KA TOS KÁ ROLY volt, aki or ni to ló gus ként
ki tün te tet ten a ví zi ma da rak kal fog lal ko zott, és
va dá sza ti sza kí ró kén je les ke dett. A TER MÉ SZET el -
sô szá ma 1897. szep tem ber 1-én je lent meg, majd
rend sze re sen min den hó nap 1-én, és 15-én. Kez -
det ben 8, ké sôbb 16 ol da lon. Több ha lá szat tal
kap cso la tos cik ket kö zölt, ezek kö zött a leg több
bio ló giai té mák kal fog lal ko zott, a hal gaz dál ko dás
té ma kö ré vel fog lal ko zó új ság kiadá sa to vább ra is
vá ra tott ma gá ra, a Ter mé szet nem szí ve sen kö -
zölt gaz da sá gi kér dé sek kel fog lal ko zó cik ke ket.
Landgrafnak még nem si ke rült elér nie, hogy a
ha lá sza ti egye sü le tek or szá gos szö vet sé get hoz -
za nak lét re, és így me cé nást sem ta lált egy ön ál -
ló ha lá sza ti új ság kiadá sá hoz.
1899. szep tem ber 1-én a TER MÉ SZET III. év fo -

lyam 1. szá má nak 13. ol da lán a „reu ma el len vé -
dô al só ru hák”, va dász in gek és fegy ve rek rek -
lám ol da lán szer kesz tôi Elô fi ze té si fel hí vást tet tek
köz zé, amely ben a lap tá mo ga tá sá ra em lé kez tet -
ték ol va sói kat: „…mi dôn tel jes bi za lom mal fel kér -
nôk ed di gi nagy ra be csült elô fi ze tôin ket elô fi ze té -
sük megújí tá sá ra, egyút tal sza bad jon ne künk la -
punk párt fo gá sát il le tô ké rel mün ket ál ta lá ban is
ha zánk mû velt kö zön sé gé nek szí ves fi gyel mé ben
aján la nunk […] Egyút tal öröm mel je lez het jük azt
is, hogy Dr. Da rá nyi Ig nác a ha zai nem zet gaz dá -
szat összes ágai ügyei nek elôbbrevitele ál tal olyan
nagy ér de me ket szer zett fôldmívelésügyi mi nisz te -
rünk, tö rek vé seink ke gyes elis me ré se s en nek mél -
tány lá sá ból ki fo lyó lag elhatározá la punk e szá -
má val megin du ló III-ik év fo lyam hoz az ál ta lá no -
sabb ér dek lô dés fel köl té se, ha zánk ha lá sza ti vi -
szo nyai ban va ló tá jé koz ta tás és egy ben a gya kor -
la ti is me re tek ter jesz té se vé gett »Ha lá szat« cí men
egy ál lan dó mel lék la pot csa tol ni, mely nek szer -
kesz té sét Landgraf Já nos or szá gos ha lá sza ti felü-
gye lô úr volt szí ves ma gá ra vál lal ni, a mi ezen új
szak fo lyó irat ki tû nô sé gé rôl elô re is ke zes sé get
nyújt.”
Ez zel 1899. szep tem ber 1-én a TER MÉ SZET

MEL LÉK LAP JA KÉNT a Fôldmívelésügyi m. kir. Mi -
nisz té rium meg bí zá sá ból meg je le nik a HA LÁ SZAT.
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Szer kesz ti: LANDGRAF JÁ NOS or szá gos ha lá sza ti
felügye lô. Kiad ja: DR. LENDL ADOLF.

[…]E la pot »A Ter mé szet« elô fi ze tôi tel je sen in -
gyen kap ják; de kü lön is le het rá elô fi zet ni (1 frt 50
kraj cár já val.) »A Ter mé szet« elô fi ze té si ára azon -
ban ma rad az ed di gi: egy év re 3 frt. Az új elô fi ze -
té si év a szep tem ber 1-i el sô szám mal ve szi kez de -
tét. Kér jük te hát az elô fi ze té sek mie lôb bi szí ves
meg té te lét, ne hogy az új év fo lyam megin du lá sa -
kor za va rok áll ja nak elô.”

A HA LÁ SZAT 4 ol da lon, a Ter mé szetmel lé haj to -
gat va, ha von ta két szer, 1-én és 15-én rend re
meg je lent. (Az év fo lyam vál tás 1912-ig min den év
szep tem ber 1-jé vel tör té nik, te kin tet tel ar ra,
hogy ezen a na pon je lent meg az el sô szám.)
A cím ol dalt fé lig be töl ti a NÉCSEY IST VÁN fes tô mû -
vész raj za, amely rôl MORELLI GUSZ TÁV met szet te
alap ján ké szült a nyom da kli sé. NÉCSEY igen mû -
velt mû vész volt, nép raj zi és ter mé szet tu do má -
nyos ta nul má nyo kat foly ta tott, szí ve sen he lyez te
mo dell jeit ter mé sze tes kör nye zet be, ked venc té -
má ja volt a lep kék és ma da rak áb rá zo lá sa.
MORELLI a kor egyik leg töb bet fog lal koz ta tott gra -
fi kus mû vé sze, az ipar mû vé sze ti fô is ko la ta ná ra
volt. Fô leg fa met sze tei tet ték is mer té mû vé sze tét.
A TER MÉ SZET cím ké pét is ô met szet te. Mind ket tô -
jük mun kái val HER MAN OT TÓ köny vei ben is ta lál -
koz ha tunk. 

A HA LÁ SZAT cím ké pe moz gal mas ha lász je le ne -
tet áb rá zol: Az elô tér ben ál ló alak la dik ról ve tô -
há lót ké szül ki dob ni, mö göt te egy má sik csó nak -
ban két tár sa lát ha tó, az elôl ál ló a víz bôl há lót
emel ki, a má sik ke ze li a to ló ru dat. Tá vol ban
még két csó nak kör vo na la sej lik, kö zöt tük ke rí tô -
há ló fe szül. A cím kép bal al só sar kát kü lön fé le
ha lá sza ti esz kö zök bôl összeál lí tott csend élet töl ti
ki, mintegy em lé kez tet ve Her man Ot tó gyûj té sé -
re. A „fô lap” mi nô sé gé vel össze ha son lít va, – a lé -
nye gi dol go kat te kint ve – at tól sem mi ben sem
ma radt el. Ugyanaz a pa pír, azo nos nyom dai mi -
nô ség; ólom sze dés, magas nyo más. Igaz, a Ha lá -
szat tipográfiája egy sze rûbb, sze ré nyebb, vi szont
kön nyû át te kint he tô ség, két osz lo pos tör de lés,
tisz ta cím rend szer és jól meg vá lasz tott be tû tí pu -
sok jel lem zik ol da lait. He lyen ként kis gra fi kák
tö rik meg a szö ve ges rész egy han gú sá gát, a szak -
mai il luszt rá ciók pe dig rész le te sek, pon to sak, ki -
fe je zet ten gon dos, mû vé szi szin tû mun kák. 
Az I. év fo lyam min den szá ma új lap szá mo zás -

sal kez dô dik. A II. évf. 3. szá mát vi szont már új
kli sé vel nyom ják. Ek kor je le nik meg az a cím -
kép, ame lyik 1944-ig fo lya ma to san, vál toz ta tás
nél kül sze re pel a HA LÁ SZAT cím lap ján, sôt még a
há bo rú utá ni el sô két év fo lyam Szer kesz tôi üze ne -
tek ro va tá nak fej lé ce ként is vissza té rô emb lé ma.
Ez is Morelli mun ká ja, amely egy ha lász ta nya
elôt ti je le ne tet áb rá zol; két ha lász, ke rí tô há lót
húz a kuny hó elôt ti la pos ra. 
Az új ság nagy be tûs cí me a cím kép re van

nyom va. A kép alatt sze re pel, hogy a fôldmíve -
lésügyi mi nisz té rium meg bí zá sá ból je le nik meg,
az imp resszum a szer kesz tô ne vét, a szer kesz tô -
ség cí mét, va la mint a kiadó ne vét és cí mét tar tal -
maz za. De ek kor a HA LÁ SZA TOTmár dup la ter je de -
lem ben 8 ol da lon nyom ják, elô fi ze té si ára 3 ko ro -
na, A TER MÉ SZET TEL együtt 6 ko ro na.
A cím ol da lon ol vas ha tó a hi va ta los rész,

amely ben leg gyak rab ban új egye sü le tek ala ku lá -
sá ról, il let ve egye sü le ti alap sza bá lyok mi nisz ter
ál tal tör tént jó vá ha gyá sá ról, vagy a ha lá szat va la -
mi lyen rend kí vü li ese mé nyé rôl van szó. Ez után
a szer kesz tôi ro vat ak tuá lis hí rei kö vet kez nek, itt
rend re a ha las-gaz da sá gok épí té se, a ter me lés
gaz da sá gos sá ga és a te nyész té si mun ka a fô té ma,
majd a szak mai pub li cisz ti ka kap he lyet. „A Ha lá -
szat ere de ti tár cá ja” ro vat ban ol vas má nyos, kul -
tu rá lis ér té ke ket hor do zó ha lá sza ti, ter mé sze ti
té má jú írá sok je len nek meg, nem egy kö zü lük
ne ves szer zô tol lá ból. Ér de mes megem lí te ni, – és
egy ben ez a lap igé nyes sé gét is je lez he ti – hogy itt
ta lál koz ha tunk Jó kai, Illyés, Tö mör kény írá sá val
is. Az utol só ol da lon el he lye zett „Ve gye sek” alatt
rö vid hí re ket, ese ten ként pia ci je len té se ket ta lá -
lunk, de több nyi re itt kap nak he lyet a lap pal kap -
cso la tos köz le mé nyek is. Min den év fo lyam utol só
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pél dá nyát két ol da las tar ta lom jegy zék egé szí ti ki.
Az új ság szak cik kei él mény szám ba men nek, és
fel be csül he tet len ér té kû ol vas mány mind azok
szá má ra, akik a szak mai is me re tek a „ge ne zi sé -
re” is kí ván csiak. Szá mos olyan ta nul mányt ta lál -
ha tunk ezek ben, a szá zad elejei év fo lya mok ban,
ame lyek a mai szak la punk ban is közölésre ér de -
me sek. 

LANDGRAF JÁ NOS szer kesz tôi be kö szön tô jé bôl
az 1899. évi 1. szám ból:

„Egy rész rôl a mos to ha évek, más rész rôl a vi -
lág ver seny foly to no san nö ve ke dô ha tá sa miatt, a
ma gyar me zô gaz da ság ra ne he ze dô sú lyos vi szo -
nyok kény sze re pa ran csol ja, hogy ta nul jon, gyor -
san és so kat ta nul jon a ma gyar gaz da. Mert ha
bol do gul ni akar, ok vet le nül is mer nie kell a jö ve -
de lem fo ko zá sá nak min den hasz not ígé rô fo gá sát,
a mi re tud va le vô leg a ter me lés tö ké le te sí té se, kü -
lön le ges ágai nak és az ér té ke sí tés mód jai nak cél -
sze rû meg vá lasz tá sa ad le he tô sé get.[…] Azok, a
ki ket akár hi va tás sze rû leg, akár va gyo ni lag érint
a ha lá szat ügye, sok szo ro san ta pasz tal ják, hogy
hány egész sé ges esz me pusz tul el ezen a té ren is
ter mé ket le nül, […] mert ha lá sza tunk iro dal ma
szak köz löny hiá nyá ban kel lô leg nem mû vel te tik.
…Ezen hiány pót lá sá ra aka runk vál lal koz ni ak -
kor, a mi dôn je len szám mal megin du ló »Ha lá -
szat«-tal a nyil vá nos ság elé lé pünk. Ál ta la egy oly
fo lyó ira tot óhaj tunk a ma gyar em ber ke zé be ad ni,
mely ôt a ha lá szat ra – és pe dig kü lö nö sen a ma -
gyar ha lá szat ra – vo nat ko zó lag min den irány ban
tá jé koz tas sa. Fog lal koz ni fo gunk mind az zal, a mi
a ha lak éle té vel, te nyész té sé vel, a vi zek mû ve lé sé -
vel össze függ, a mi a ha lá sza tot, mint ter me lést és
fog lal ko zást, ter mé szet raj zi, jo gi, tech ni kai és köz -
igaz ga tá si szem pont ból érin ti. Éber fi gye lem mel
kí sér jük az ezen ter me lé si ág te rén mu tat ko zó ha -
la dá so kat, újí tá so kat. […]La punk felada tai kö zé
so roz tuk to váb bá a ha lá sza tot érin tô min den ne -
mû ha tó sá gi in téz ke dé se ket, va la mint a köz igaz -
ga tá si vagy igaz ság szol gál ta tá si ide vo nat ko zó el -
vi je len tô sé gû ha tá ro za to kat és dönt vé nye ket,
nem kü lön ben az ér de ke sebb jog ese te ket is köz zé
ten ni[…] Kü lö nös fi gye lem mel kí sér jük a köz vi ze -
ken ala kult ha lá sza ti tár su la tok mû kö dé sét, mert
mint ér de keik hi va tott vé dô je, oda tö rek szünk,
hogy la punk tolmácsuk, össze kö tô kap csuk le -
gyen. A tár su la tok ügyei nek ha sá bo kat szen te -
lünk. Kö zöl jük beléletünk min den je len tô sebb moz -
za na tát, […]A lap ér té két és gya kor la ti hasz nál ha -
tó sá gát emel ni kí ván juk az zal is, hogy meg bíz ha -
tó pia ci tu dó sí tá so kat ho zunk na gyobb halaspia-
caink for gal má ról […] la punk irá nyát il le tô leg a
gya kor lat kö vet el mé nyi nek kielé gí té sé re fek tet jük
a fô súlyt s élénk, könnyen ért he tô, de ala pos cik ke -
lyek adá sá val ipar ko dunk az ügyet szol gál ni  […]
Zász lónk alá, ha nem is nagy szá mú, de hi va tott

és lel kes mun ka tár sak so ra koz tak. Tá masz kod va
egy rész rôl az ô köz re mû kö dé sük re, más rész rôl pe -
dig a fôldmívelésügyi mi nisz ter úr nak nagy lel kû
anya gi tá mo ga tá sá ra, erô sen bí zunk ab ban, hogy
la punk a kez det ne héz sé geit le küzd ve, rö vid idô
alatt felada tá nak ma gas la tán áll va, úgy tar ta -
lom ban, mint ter je de lem ben gya ra pod ni fog. […]
Erô sen bíz va be csü le tes igye ke ze tünk ben, nem ké -
tel ke dünk, hogy la punk nak mind azok hasz nát ve -
szik, a kik a ha lá szat tal va la mi kép pen fog lal koz -
nak.”

Landgraf „prog ram ját” köz vet len kö ve ti a lap -
ban Répássy Mik lós cik ke. Tó gaz da sá gaink cím
alatt, a hal gaz dál ko dás leg fon to sabb ered mé -
nyei rôl ad ké pet és fel so rol ja a leg sür ge tôbb
teen dô ket. Ugyanitt kö zöl ada to kat a tógaz dál -
kodás fej lô dé sé rôl is: ”Rend sze res tó gaz da sá -
gunk, a me lyek ta vai t.i. tet szés sze rint le csa pol ha -
tók és meg tölt he tôk, ez idô sze rint 29 he lyen kerek-
számban 2500 kat. hol don van; meg lé vô ál ló vi -
zeink pe dig, a me lyek le csa po lá sa ne héz sé gek be
üt kö zik […]  szin tén 2500 kat. hol don gon doz tat -
nak. Együtt te hát 5000 kat. hold ra te he tô a je len -
leg ok sze rû üzem alá fo gott te rü let. Ez 1894-ben,
te hát öt év vel ezelôtt alig tett ki 2000 kat. hol dat.
Ezután be mu tat ja a leg na gyobb gaz da sá gok ban
elért ponty ho za mo kat és az egy re ter je dô sül lô te -
nyész tés jö ve del me zô sé gét. Egyik pél dá nak a
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Simon tor nyai tó gaz da sá got em lí ti fel, ame lyik –
[…] négy évi üzem után már ké pes volt az ott ne velt
fo gas-sül lôk után ik rát ter mel ni s azt más vi zek -
nek sül lô vel va ló be né pe sí té sé re szál lí ta ni. Dol go -
za tát így fe je zi be: Mindezek után pe dig biz to san
re mél he tô, hogy e té ren a ha la dás to vább ra is fog
tar ta ni, mert már most kéz zel fog ha tó ered mé nyek
ajánl ják gaz dáink nak leg hat ha tó sab ban a ha lá -
sza tot, mint új jö ve del mi for rást.”
Fel tét len em lí tést ér de mel, hogy a Répássy ál -

tal em lí tett Si mon tor nyai ta va kat 1894-ben
CORCHUS BÉ LA épí tet te, és ez a tó gaz da ság volt ha -
zánk ban az el sô, ame lyi ket komp lett mû sza ki lé -
te sít mény ként le he tett üze mel tet ni. 
A HA LÁ SZAT vi szony lag rö vid idô alatt fel kel tet -

te a ha lak és a hal gaz dál ko dás irán ti ér dek lô dést.
Landgraf cél tu da tos lap szer kesz té sé re jel lem zô,
hogy már az I. év fo lyam ban, a tár su la tok kal, ha -
las ta vak lé te sí té sé vel kap cso la tos hí rek mel let
elin dí tot ta KOHAUT RE ZSÔ – há rom (!) év fo lya mon
ke resz tül (I.–III. évf.) össze sen 26 foly ta tás ban
meg je lent – igen ma gas szin tû ta nul má nyát Ha -
laink cí men. Ez a mû vé szi raj zok kal il luszt rált tu -
do má nyos szin tû mun ka rész le te sen is mer te ti
Nagy- Ma gyaror szág ichtiofaunáját. Egyébiránt a
lap III. év fo lya má ban – az elô zôek mintegy kiegé -
szí té se ként – Kohaut újabb cikk so ro za tot is pub -
li kált; A hal szer ve ze té nek, fej lô dé sé nek és élet mód -
já nak rö vid át te kin té se cím alatt.

„Szer vez ked jünk te hát, s egye sü let té ala kul va
te remt sük meg a ha lá szat ál lan dó ér dek kép vi se le -
tét.” Ez volt Landgraf min de nek elé he lye zett cél -
ja. A lap 1900. áp ri li si szá má ban az Or szá gos Ha -
lá sza ti Egye sü let új já ala ku lá sát szor gal maz ta; „a
megol dást pe dig an nál könnyebb nek kép zel jük,
mert tud tunk kal az Or szá gos Ha lá sza ti Egye sü let
ala ki lag szer vez ve van, csu pán nem mû kö dik.
Szer vez ve van, mert meg van nak alap sza bá lyai,
ame lye ket 1886. má jus 23-án 27420/86 sz. alatt jó -
vá ha gyott az ak ko ri föld mû ve lés-, ipar- és ke res -
ke del mi ma gyar ki rá lyi mi nisz ter.” Te hát nem
egy új szer ve zet lét re ho zá sát erôl tet te, ha nem –
az 1888. XIX-es tör vény cikk megal ko tá sá ban
ered mé nyes – Migazzy Vil mos ál tal ve ze tett egye -
sü let „új ra élesz té sé ben” lát ta a megol dást. „Az
elôdök si ke re is elég gé biz ta tó, hogy nyo muk ban
ha lad va köz gaz da sá gunk egy el ha gyott ágát mie -
lôbb fel vi rá goz tas suk.”– tisz tel gett Migazzy Vil -
mos, Ruffy Pál és Kriesch Já nos mun ká ja és em -
lé ke elôtt.
Hosszas szer ve zô és elô ké szí tô mun ka után, –

amely so rán Landgraf moz gó sí tot ta az or szág
hal ter me lôit és a ha lá szat tal kap cso lat ba ál ló
vagy egyál ta lán az iránt ér dek lô dô no ta bi li tá sait,
– vég re 1901. már cius 7-én meg tar tot ták Bu da -
pes ten az EL SÔ HA LÁ SZA TI KONG RESSZUST. Ál ta lá nos
vé le mény volt, hogy „Ha lá sza ti tör vé nyünk élet-

belépte óta en nél je len tô sebb mo men tu mot ha lá -
sza tunk ügyé ben alig ha je gyez he tünk fel.” Az ese -
mény rôl ké szült jegy zô köny vet a HA LÁ SZAT há rom
szá ma (II. évf. 14–16. sz.) foly ta tás ban kö zöl te.
Jól le het, a kong resszus fô té má ja az 1888. évi
XIX. tör vény cikk  „né mely pa rag ra fu sá nak” –
kiemel ten a ha lá szat kor lá to zá sá ra vo nat ko zó
elôírá sok – mó do sí tá sa volt, a „netáni in dít vá -
nyok” ke re té ben Landgraf elô ter jesz tet te az or -
szá gos egye sü let lét re ho zá sá val kap cso la tos ja -
vas la tát. A ha lá sza ti kong resszus úgy dön tött,
hogy az or szá gos ha lá sza ti egye sü let mû kö dé sét
szük sé ges nek tart ja, és an nak meg szer ve zé sé re
gróf Szé che nyi Im re ve ze té sé vel vég re haj tó bi -
zott sá got hoz lét re. Bi zott sá gi tag nak vá lasz tot ták
Landgraf Já nos mel lett Lendl Adol fot is.
Az Or szá gos Ha lá sza ti Egye sü let szin te pon -

to san egy év múl va 1902. már cius 5-én tar tot ta
ala ku ló ülé sét. A fel szó la lók mind annyian he -
lye sel ték Landgraf ja vas la tát, je le sül, hogy az
egye sü let „reak ti vál tas sék”. Ha tá ro zat ban ki -
mond ták: „…az Or szá gos Ha lá sza ti Egye sü let a
kormányilag jó vá ha gyott alap sza bá lyok alap -
ján új já ala kul, il let ve a ré gi örö ké be lép.”  A tör -
vény sze rint te hát az új egye sü let a ré gi nek min -
den ben jog utód ja, te hát megil le ti a MIGAZZY VIL -
MOS el nök sé ge ide jé bôl meg ma radt egye sü le ti
va gyon, il let ve a Ha lá sza ti La pok szel le mi és
anya gi ha gya té ka.
Az Or szá gos Ha lá sza ti Egye sü let el nö ke gróf

Szé che nyi Im re lett, tit kár Muraközy End re, a ki -
lenc ta gú igaz ga tó ság ba Landgráf, Répássy és
Lendl is he lyet ka pott. Az el sô igaz ga tó sá gi ülést
má jus 8-án tar tot ták, ahol kü lön na pi ren di pont
volt „az egye sü let ál tal alap sza bály sze rû leg
kiadan dó szak lap” ügye. Landgraf in dít vá nyát,
amely sze rint: „…új szak lap kiadá sa he lyet, csat -
la koz zék az egye sü let a már meg lé vô »Ha lá szat«
lap hoz, se gít se elô an nak megerô sö dé sét és mi nél
szé le sebb kör ben va ló ter jesz té sét.”– el fo gad ták.
Lendl Adolf pe dig – „leg na gyobb elô zé keny ség rôl
té ve ta nú bi zony sá got” – be je len tet te, hogy kész
le mon da ni a lap tu laj don jo gá ról és azt min den
el len szol gál ta tás nél kül áten ge di az Or szá gos Ha -
lá sza ti Egye sü let nek. Ezek után az igaz ga tó ság
úgy ha tá ro zott, hogy amennyi ben a fôldmívelésü-
gyi mi nisz ter to vább ra is megad ja ed di gi 50%-os
tá mo ga tá sát, ak kor az egye sü let sa ját hi va ta los
lap ja ként fog ja megjelenttetni a HA LÁ SZA TOT .
A HA LÁ SZAT III. év fo lyam 19. szá má tól, te hát

1902. jú nius  1-tôl, mint az „Or szá gos Ha lá sza ti
Egye sü let hi va ta los köz lö nye” lá tott nap vi lá got.
Kiadó ja: az Or szá gos Ha lá sza ti Egye sü let, tag jai
in gyen kap ták, nem ta gok elô fi ze té si dí ja egész
év re 6 K., fé lév re 3 K.
Landgraf, – aki fe le lôs és ma gas hi va talt töl tött

be a föld mû ve lés ügyi mi nisz té rium ban – szer -
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kesz tô ként ar ra tö re ke dett, hogy a ha lá sza tot, a
hal te nyész tést bár ki és bár mi lyen ran gon is mû -
ve li, ta lál ja meg a fo lyó irat ban mind azo kat az is -
me re te ket, ame lyek alap ján mun ká ját ma ga sabb
szak mai szin ten tud ja vé gez ni. A TER MÉ SZET RÔL
le vált, – im már ön ál ló – HA LÁ SZAT bel sô ar cu la tát
és szel le mi sé gét fo ko za to san ala kí tot ta ki. A kez -
de ti idô sza ká ban még érez he tô a „fô lap” utó ha tá -
sa; a szer kesz tés mintegy fel té te lez te, hogy a köz -
ér de kû hí rek a társ la po kon ke resz tül, – min de -
nek elôtt a Köz te lek ha sáb jain – el jut nak az ol va -
só hoz. Az újág meg je le né sé nek e „kor sza ká ban”
Landgraf fô leg egye sü le ti, tár su la ti be szá mo ló kat
és tá jé koz ta tó jel le gû szak mai cik ke ket írt,
Répássy Mik lós pe dig igye ke zett a tógazdálkodás
fe lé irá nyí ta ni az ol va sók fi gyel mét. A II. év fo -
lyam ban pél dául Ha las gaz da sá gaink jö ve del me -
zô sé ge cím alatt, rész le tes gaz da sá gos sá gi szá mí -
tá so kat is kö zöl. A IV.–V. év fo lyam ban ala kult ki a
HA LÁ SZAT NAK az a megál la po dott, egy sé ges ar cu la -
ta, amely az ezt kö ve tô évek ben – nyom dai meg -
je le né sé nek és szel le mé nek egyaránt – jelle-
mezôje lett. A ön ál ló HA LÁ SZA TOT ek kor már is mét
1000 pél dány ban nyom ják, az egye sü le ti ta go kon
kí vül, – akik tag sá guk jo gán in gyen ju tot tak az új -
ság hoz  – az elô fi ze tôk kö zött több szak mai szer -
ve zet, ok ta tá si in téz mény és is me ret ter jesz tô tár -
sa ság ne ve is sze re pelt.
Az új ság egy re „cél tu da to sabb” szak mai is me -

ret ter jesz tô és hír fó rum lett. Va ló ban be töl töt te
az „össze tar tó ka pocs” sze re pét az or szá gos egye -
sü let élet ben, új tár sa sá gok ala ku lá sát se gí tet te
elô, gaz da sá gi szá mí tá sok kal iga zolt te nyész té si
mód sze re ket tett köz zé és fo lya ma to san kö zölt
ke res ke del mi, ke res ke de lem po li ti kai hí re ket. 
Landgraf, nem zár kó zott el a más szak la pok -

nál jól be vált szer kesz té si tech ni kák al kal ma zá -
sá tól. Az hír lap kiadás ak ko ri di vat ja sze rint vál -
lal ta a nagy ter je del mû cik kek foly ta tá sos köz lé -
sét, an nak min den elô nyé vel és hát rá nyá val.
Kohaut Re zsô so ro za tá nak si ke rén fel bá to rod va
szin te min den év fo lyam ban je len te tett meg több,
rész le te sen ki dol go zott nagy ter je del mû mun kát.
Kö zöt tük sa ját dol go za tait is, pél dául: Oroszor -
szág ha lá sza ta (III.-IV. évf.) 8 rész ben, Út mu ta tó
kez dô ponty te nyész tôk ré szé re (X. évf.) 6 rész ben.
Vagy Répássy Mik lós: Ti sza ha lá sza ta haj dan és
most (IV. évf.) 5 rész ben. De ol vas ha tók kü lö nö -
sen hosszú cik kek is, így pél dául La ka tos Ká roly:
A hal el len sé gek ha vi moz gal ma (VII. évf.) 10 rész -
ben je lent meg. Ugyan csak eb ben az év fo lyam -
ban ta lál juk egy má sik dol go za tát, a Min den fé le
hal be teg sé gek és hal ve sze del mek a vi zek ben cím -
mel, 6 rész ben. Szin tén La ka tos írá sa a Hal fo gó
esz kö zök és ha lá sza ti mó dok, meg je lent (IX. évf.)
21 rész ben. Vutskits György: Mit tud tak a ré giek a
ha lak ról és a ha lá szat ról? Ezt a mun kát 10 rész -

ben kö zöl te a HA LÁ SZAT X. év fo lya ma. A pél dák
so ra foly tat ha tó Krenedits Fe renc mun ká já val,
amely Szo ba aquvárium és la kói cí men je lent
meg a VII. év fo lyam 18 egy mást kö ve tô szá -
mában. 
Landgraf nem szer kesz tôi sze szély bôl, vagy

ké zi rat hiány miatt kö zöl te eze ket, a hosszú cik -
ke ket. Ezek rôl ál ta lá ban kü lön le nyo ma tok ké -
szül tek, ame lye ket a fôldmívelésügyi mi nisz té -
rium je len te tett meg na gyobb pél dány szám ban.
Az na gyobb ér dek lô dés re szá mot tar tó ta nul má -
nyok kö zül több „A m. kir. fôldmívelésügyi mi nisz -
ter kiad vá nyai” so ro zat ban, – „fü ze tek” for má já -
ban – is el ju tot tak az ol va sók hoz. 1903-ban je lent
meg Répássy Mik lós: A Ti sza ha lá sza ta haj dan és
most cik ké nek kü lön le nyo ma ta az zal; „…hogy az,
az összes ár men te sí tô tár su la tok nak, azok igaz ga -
tói nak és mû sza ki kö ze gei nek, mi nisz te ri meg bí -
zot tak nak, va la mint va la mennyi fo lyam mér nök -
nek meg küld he tô le gyen.”– eb bôl 2000 pél dány
ké szült. Tud ni il lik, hogy a víz ügyi szol gá lat sza-
k em be rei eb ben az idô ben dol goz tak A Ti sza haj -
dan és most cí mû, át fo gó kiad vány összeál lí tá sán,
amely ben a mû sza ki megol dá sok is mer te té se
mel lett a fo lyó sza bá lyo zás ál dá sait so rol ják.
Répássy vi szont, az ak kor el kö ve tett hi bák ról és
az oko zott ká rok ról ír. Cím vá lasz tás, te hát na -
gyon is tu da tos volt.  A fôldmívelésügyi mi nisz ter
kiad vá nyai 1901. évi 29. szá ma tet te köz zé
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Répássy: Ha lá sza tunk és Hal te nyész té sünk ta nul -
má nyát (Bu da pest 1902). Ez a mun ka – a Ha lá -
szat ban kö zölt írá sok alap ján – elô ször fran cia
nyel ven je lent meg a pá ri zsi 1900. évi nem zet kö zi
kiál lí tás al kal má ból. Ugyan csak, ez a so ro zat ad -
ta ki – 1902-ben fü zet for má já ban – a 9 ív ter je -
del mû Édes ví zi ha lá szat és hal te nyész tés cím mel
írt dol go za tát 3500 pél dány ban. Ezek a mun kák
mind Da rá nyi meg bí zá sá ból szü let tek, és el sô
vál to za tuk a HA LÁ SZAT ha sáb jain je lent meg. A kü -
lön le nyo ma tok de fô kép pen a „fü ze tek” – mint a
kü lön bö zô tan fo lya mok ok ta tó anya gai – ab ban
az idô ben fel be csül he tet len szol gá la tot tet tek a
ha lá sza ti szak má nak. 
A lap szer kesz tés nél ké nye sen kel lett vi gyáz ni

ar ra, hogy a foly ta tás ban meg je le nô ré szek, sem -
mi lyen for má ban ne kor lá toz zák más írá sok köz -
lé sét. Ezért, – a rész le tek ben kö zölt cik kek mel -
lett – Landgraf legalább még há rom át la gos nagy -
sá gú szak anyag nak biz to sí tott he lyet. Ar ra is vi -
gyá zott, hogy az egyik té má ja, mon da ni va ló ja a
le he tô leg ke vés bé fed je a má si két. A kö rül te kin tô
szer kesz tés nek tud ha tó, hogy az össze sen nyolc
ol dal ra nyom ta tott új ság ban vi szony lag sok szer -
zô – kö zöt tük a ké sôb bi „tör té nel mi nagy ne vek”
– ér té kes mun ká ja je len he tett meg.
Szi go rúan vé ve ez volt az el sô ha lá sza ti szak -

lap, és a leg több sza kí ró ját – mint ahogy a kez de -
ti évek ben jó sze ri vel ma gát a szak mát is – csak
egy zárt kör is mer te. Az elôd HA LÁ SZA TI LA POK el -
sô sor ban a ha lá sza ti tör vény elô ké szí té sé vel és
szer ve ze ti kér dé sek kel fog lal ko zott, szak mai köz -
le mé nyei pe dig, majd nem ki zá ró lag a piszt ráng -
fé lék te nyész té sé re kor lá to zód tak. No ha a HA LÁ -
SZA TI LA POK utol só- és a HA LÁ SZAT el sô szá má nak
meg je le né se kö zött alig több mint tíz év telt el, a
szer zôi gár da tel je sen ki cse ré lô dött. Ta lán
Landgraf Já nos sze mé lye volt az egye dü li szel le -
mi híd a két kiad vány kö zött.
Landgraf szer kesz tôi mun kás sá ga idô sza ká -

ban, – 1899 és 1912 kö zött – a szak má ban dol go -
zók je len tôs há nya da elô szô a HA LÁ SZAT fo lyó irat -
ban ta lál ko zott Kohaut Re zsô, Répássy Mik lós,
Vutskits György, Korbuly Mi hály,  Maucha Re zsô,
Unger Emil, Rátz Ist ván, Ivanèiè Jó zsef ne vé vel.
ôk, aki ket ma már a szak ma hal ha tat lan jai kö zött
tisz te lünk, és azok, akik – saj ná la tos mó don, idôk
so rán mél tat la nul el fe le dett – szer zô tár saik vol -
tak kö zö sen, egyen ran gú ér té ket al kot va te rem -
tet ték meg a ma gyar ha lá szat alap jait. 
1912-ben már 95 ha lá sza ti tár su lat mû kö dött, és

20 000 kat. hol dat meg ha la dó víz te rü le ten folyt bel -
ter jes gaz dál ko dás. A ma gyar hal te nyész tés kez dett
fel zár kóz ni a fej let tebb szom szé dos or szá gok hal -
gaz dál ko dá si szín vo na lá hoz, nem csak a kiépí tett új
te rü le tek okán, ha nem el sô sor ban szak iro da lom -
nak és a szak mai tu dás nak kö szön he tôen. 

„Ô Csá szá ri és Apos to li Ki rá lyi Fen sé ge Bécs ben
fo lyó év feb ruár hó 3-án kelt leg fel sô el ha tá ro zá sá -
val megen ged ni mél tóz ta tott, hogy a fôldmívelésü-
gyi mi nisz té rium fenn ha tó sá ga alatt a hal élet tan
és a szenny vi zek ár tal mai nak meg szün te té se kö ré -
be vá gó teen dôk szak sze rû el lá tá sá ra m. kir. hal -
élet ta ni és szenny víz tisz tí tó kí sér le ti ál lo más szer -
vez tes sék.” A szer ve zé si mun ká kat Landgraf ke -
ve sebb, mint fél év alatt vé gez te el. Az ala pí tó
ren de let DA RÁ NYI aláírá sá val 1906. jú nius 21.-én
je lent meg, a kí sér le ti ál lo más ve ze tô je KORBULY
MI HÁLY lett.
Idôk so rán az or szá gos ha lá sza ti felügye lô hi -

va ta la felügye lô ség gé nôt te ki ma gát, és 1906-ban
ki ne vez ték Répássy Mik lóst az Or szá gos Ha lá sza -
ti Felügye lô ség igaz ga tó já nak, Landgraf pe dig a
hi va ta li lét rán egy re fel jebb ke rült, de vál to zat la -
nul a ha lá szat ügyeit irá nyí tot ta.

XIII. év fo lyam 9.szám. 1912. ja nuár 1.:  

„A Ha lá szat ez év (1911) 7. szá má tól fog va a
fôldmívelésügyi mi nisz té rium kiadá sá ban lát
nap vi lá got. Ez szol gált ré szem re alkalmul, hogy
szer kesz tôi meg bí za tá so mat le te gyem, il let ve az
alól va ló fel men té se met kér jem. Szük sé ges nek
lát tam ezt ten ni azért, mert a mió ta köz pon ti
tiszt vi se lôi mi nô ség ben a mi nisz té rium ke be lé -
ben szol gá lok, a szak kö zön ség gel tá vol ról sem
érint kez he tem oly köz vet len ség gel, mint aze lôtt,
a míg az or szá gos ha lá sza ti felügye lô sé get ve zet -
tem s így vaj mi gyak ran ta pasz tal tam, hogy e
miatt ér de keit nem kép vi sel he tem a kel lô ele ven -
ség gel.

Gróf  Serényi Bé la földmívelésügyi mi nisz ter úr
ô Nagyméltósága tel je sí tet te ké rel me met, a szer -
kesz tés alól föl men tett, de egyide jû leg úgy in téz ke -
dett, hogy a lap kö te lé kén kí vül to vább ra is részt
ve szek sor sá nak in té zé sé ben.

A mi dôn eme vál to zást tisz te let tel be je len te ni
kö te les sé gem nek tar tom, nem mu laszt ha tom el
úgy író tár saim nak, mint az igen tisz telt ol va só kö -
zön ség nek, a ré szük rôl sok szor ta pasz talt jó in du -
la tú tá mo ga tá sért há lás és mé lyen ér zett kö szö ne -
te met ezúton is ki fe jez ni.

Landgraf Já nos

Ha lá szat XV. évf. 9.szám, 1914. má jus 1.: 

„A ki rály Landgraf Já nos mi nisz te ri ta ná csos -
nak, a fôldmívelésügyi mi nisz té rium ha lá sza ti
osz tá lya ve ze tô jé nek és tör vé nyes utó dai nak a köz -
szol gá lat te rén szer zett ki vá ló ér de mei elis me ré -
séül a ma gyar ne mes sé get ado má nyoz ta sár vá ri
elô név vel.”



Jú nius vé gén ha mi sí tat lan
Szent Pé ter Na pi Ha lász bú -
csút ren dez tek Réti ma jor ban,

me lyen a sok szí nes ren dez vény
mel lett ha lá sza ti kon fe ren cia is
helyt ka pott. A bú csú szom ba ti
nap ja esôsnek in dult, s a kilenctôl
tíz óráig tar tó szorványos zá po rok
csúsz tat ták a mû sor kez dést, de
bíz va a jobb idôben egy re több
ven dég ér ke zett és ebéd re, a lá to -
ga tók szá ma elér te azt a mennyi -
sé get mi kor ki le het ten ni a meg -
telt táb lát Rétimajor be já ra tá hoz.
A srá cok ha tal mas lel ke se dés sel
ne ki vág tak a Rétimajori Lab da rú -
gó ku pá nak, a fôzôk is fel rak ták
az éte le ket tûz re. 

A nap so rán szin te min den ter -
ve zett prog ra mot si ke rült meg va -
ló sí ta niuk a szer ve zôk nek, ami a
kiírás sze rin ti ese mé nyek szá ma
alap ján nem ke vés mun kát igé -
nyelt. Nagy si ke re volt az összes
gyer mekprog ram nak, hi szen volt
ugráló vár, ha lacs ka hor gá szat az
úszómedencébôl, arc fes tés, báb -
szín ház, me se mon dás, rajz ver -
seny, üveg   fes tés, arc fes tés, dió tö -
rés... A hal éte lek si ke rét pe dig mi
sem jel lem zi job ban, mint hogy a
nagy ér de mû szin te „kiet te” Réti -
majort a ha lak ból. A fôzô fiúk nak
több mint nyolc szor kel lett fel ten -
ni a ha lász le ves kon dért. A bor -
ver se nyen ki tûnô kör nyék be li bo -
rok in dul tak a ne ves zsû ri bi zony
sok szor cset tin tett a nyel vé vel,
hogy „na ez igen!”.

Ter mé sze te sen a vi gas sá gok
mel lett az Arany ponty Ha lá sza ti
ZRt. a ko mo lyabb té mák ra is
nagy hang súlyt fek te tett. A Ha -
lász  bú csú szak mai nap ján Réti -
majorban a ma gyar ha lá sza ti
ága zat kép vi selôi ta lál koz tak.
A szak mai nap meg nyi tá sa ként
kö szöntôt mon dott Lé vai Fe renc,
az Arany ponty ZRt. el nök-ve zér -
igaz ga tó ja, aki be ve zetôjében a
szak mai prog ram té má já ra is ki -
tért, mely ezút tal a hal ke res ke de -
lem, az áru ház lán co kon ke resz tül
tör ténô for gal ma zás, és a ha lá sza -
ti mar ke ting volt. A kon fe ren cián
elôadást tar tott Du nán tú li hal for -
gal ma zás té má ban Kiss György
Ká roly, a Ba la to ni Ha lá sza ti Zrt.
részérôl, hal ke res ke de lem té má -
ban Czikk Lász ló, a Czikkhalas
Kft. részérôl, ha lá sza ti mar ke -
ting té má ban a há zi gaz da Lé vai
Ferenc, va la mint  hal fel dol go zás,
ke res ke de lem té má ban Szi lá gyi
Gá bor, a  Gyôri Elôre Htsz ügy -
vezetô igaz ga tó ja.

A há zi gaz da, Lé vai Fe renc a
„Tó tól a tá nyé rig” név vel il let te
azt a prog ra mot, mely nek so rán
né ze te sze rint az ága zat nak el
kell jut nia ad dig, hogy a fo gyasz -
tók ban kiala kul jon a hal fo gyasz -
tás irán ti igény. El mond ta, hogy
már ma ga a meg kós tol ta tás sem
könnyû feladat sok szor, s épp
ezért a mar ke ting ben is sok kal át -
fo góbb mun kát kel le ne vé gez ni. 

– Nem hogy le ma ra dás van a
hal ke res ke de lem mar ke ting jé ben,

ha nem a meg szó lí tá sig sem ju tunk
el – vá zol ta fel a hely ze tet. – Pe dig
nincs még egy olyan étel, ami a
hal nál egész sé ge sebb len ne. Ez az
egyik ve zér fo nal, már mint a minô -
ség, az egész sé ges táp lál ko zás ve -
zér fo na la. Ugyan ak kor tisz tá ban
kell len nünk az zal is, hogy a sze -
me sem reb ben majd sen ki nek, ha
nem lesz ma gyar ponty az asz ta -
lon. Jön majd más hon nan. Az élet -
ben ma ra dás hoz le kell dol goz ni
azt a hát rányt, amely az eladás ban
és a fel dol go zás ban je lent ke zik, s
tud nunk kell elad ni a ter mé ket.
Már pe dig a ha lat csak úgy le het
iga zán jól elad ni, ha a miliôt is
„elad juk”. A vá sár ló nak is mer nie
kell a he lyet, ahon nan a hal a tá -
nyér já ba ke rül, s meg kell kap nia
azt az élet ér zést, ami a hal hoz, a
hal fo gyasz tás hoz kö ti ôt. 

Szi lá gyi Gá bor fôleg a hal ke -
res ke de lem itt-ott hiá nyos mi vol -
tá ra hív ta fel a fi gyel met.

– A ke res ke de lem leg fon to sabb
ré sze, hogy ál lan dó, kor rekt minô -
séget szál lít sunk – mond ta –, ám
saj nos en nek az el vá rás nak a ter -
melôk még sok szor nem tud nak
meg fe lel ni. A ten ge ri ha lak kal
szem be ni ver seny egy re ne he zebb
lesz, s bár ma már nem csak ka rá -
csony kor, ha nem az év min den
nap ján ve het a fo gyasz tó édes ví zi
ha lat, ah hoz azon ban hogy bát rab -
ban nyúl jon min den ki a hal hoz, a
mi nél szálkamen te sebb fel dol go -
zás ra kell tö re ked ni.            H.A.

68

Ha lász bú csú Rétimajorban



69

ABa la ton az egyet len ta vunk, ahol éle sen el -
vá lik a kü lön bö zô hal fa jok lak ta par ti öv és
a nyíltvíz, vagy víz osz lop. A par ti övet a

ponty – fô ként a tó gaz da sá gi, ki te nyész tett neme-
sponty –, a har csa, a csu ka, a sü gér, a két nya ras
vagy an nál fia ta labb dé vér ke szeg, to váb bá a
pirosszemû kele, koncér (göndér), küsz és még
né hány ki sebb ter me tû hal faj lá to gat ja, il le tô leg
lak ja. Ezek a hal fa jok – a biz ton sá guk ér de ké ben –
a par ti öv vé dô nö vény ze tét nem szí ve sen hagy -
ják el, vagy za va rás ese tén ide me ne kül nek.
A part kö ze lé ben le het fog ni a zsák má nyo lás ra
ide ki fu tó ra ga do zó ônt, vagy ba lint. A Ba la ton
par ti öve nagy vo na lú becs lés sze rint a tó fe lü let
egy har ma dá ra, te hát kb. 20 ezer hek tár ra te he tô.
A meg ma ra dó 40 ezer hek tár nyíltvíz az a te rü let,
ahol a hor gá szat szin te le he tet len, és a hor gász -
csó nak ból a hor gá szat – a tó sze szé lyes idô já rá sa
miatt – ve szé lyes és rend ôri leg ti los. Az el múlt
évek ben né hány hor gász me rész sé géért az éle té -
vel fi ze tett. A ha jó ról va ló hor gá szást, bár pró bál -
ták, de nem ho zott si kert. A nyíltvízben a hal nak
ugyanis sza bad az út ja, nem is kí ván csi a hor gá -
szok csa li já ra. A nyíltvíz fô ha la em ber em lé ke zet
óta a két éves nél idô sebb dé vér ke szeg, mely csôr -
sze rûen ki tol ha tó szá já val táp lá lé kért el sô sor ban
az isza pot tur kál ja, de a na gyobb plank tont is
eszi. A Ba la ton má so dik nyíltvízi ha la a gar da,
amely el sô sor ban plank ton rá ko kat eszik, so ha -
sem tur kál. A sül lô az aka dó kon tar tóz ko dik, vagy
a fe nék kö ze lé ben la kó varsintára (Acerina cer-
nua) va dá szik, de ha ki sebb sül lô re, kô sül lô re ta -
lál, azt is el kap ja. (A Ba la ton ban a gyo mor tar ta -
lom vizs gá la tok alap ján igen gya ko ri volt a kan -
ni ba liz mus.)
Ha a Ba la ton egé szét hor gász víz zé ten nék

(ami még ma is tö rek vés), és a rend sze res ha lá -
szat meg szûn ne, vagy más el gon do lás sze rint
idô sza kos ha lá sza tot tar ta ná nak fenn, ak kor sem
nô ne a hor gász he lyek, a hor gász le he tô sé gek szá -
ma, mert al kal mas he lyen ma xi má li san 15 ezer
stég he lyez he tô el. Ez sté gen ként 2 hor gászt szá -
mít va, 30 ezer hor gászt je lent. (Nem szá mo lom
ide a ha jó ki kö tôk mó lóin nyüzs gô fia tal hor gá -
szo kat, akik alig ha zsák má nyért gya ko rol ják a
hor gá sza tot.) A ma gyar hor gász tár sa da lom nak
te hát csak a tö re dé ke, 8–10%-a „él vez het né” a
hal fo gás örö meit, ha ép pen kap a csa li ra a ba la -
to ni hal. Me lyik stég tu laj do nos aján la ná fel a kar -
ban tar tott hor gász he lyét a kül föl diek nek? Ezek
mel lé még ve ze tô is kel le ne. Áb ránd az, hogy ide
kül föl di hor gász na gyobb szám ban jön ne! A sze -
lek tá ló, idôn kén ti ha lá szat ered mé nyé nek a
feléért a pontyosítást kel le ne el vé gez ni az el gon -

do lás sze rint. De a tó nagyhálós ha lá sza tá hoz sza-
k ér te lem kell, me lyik ha lász vár na er re az al ka -
lom ra mun ka nél kü li ként? Ut cá ról össze sze dett
em be rek kel, ered ménnyel alig ha le het a Ba la to -
non ha lász ni. Ha vi szont egy szer fel szá mol nák a
ha lá sza tot, azt visszaál lí ta ni már so ha sem le het -
ne. Ak kor is mét ki le het ne a gaz dá ja a ba la to ni
hal nak, ha lá szat nak?
A töb bi vi zünk ben a par ti öv és a nyíltvíz (víz -

osz lop) nem vá lik el éle sen egy más tól, mint a
Ba la ton ese té ben. Ha bár me lyik na gyobb hal ne -
ki ru gasz ko dik, rö vi de sen a túl só part hoz ér.
A kü lön bö zô hal fa jok nak azért kell „ott len ni” vi -
zeink ben, mert ha nincs több faj ott, a sok ter mé -
sze te sen sza po ro dó plank ton szer ve zet (hal táp -
lá lék) hasz ná lat la nul ve szen dô be megy, és eköz -
ben ront ja a víz mi nô sé gi ál la po tát. Mi nél tel je -
sebb, táp lál ko zás és élô hely szem pont já ból so k -
ol da lúbb a hal ál lo mány, an nál ke ve sebb lesz a
kábaveszô bio ló giai ter mék, an nál egész sé ge -
sebb, ter mé sze te sebb lesz a víz min den élô he lye.
A vi zein ket nem ke rü lik el a szennye zé sek, me -
lyek – ha nem mér ge zôek – a víz táp lált sá gá nak,
trofitásának nö ve lé sét ered mé nye zik. A hal fa jok
a víz fo ko zott ter me lé sé nek ered mé nyét ala kít -
ják át, kon ver tál ják hal hús sá. A vi zek ben sok
élô lény és hul la dék van, ami csak más al sóbb -
ren dû ál lat köz ve tí té sé vel jut hat el a ha lak hoz.
A szû rô hal fa jok, a bu sák a 20–60 ez red mil li mé -
ter nagy sá gú szer ve ze te ket és tör me lé ket is ki -
szû rik a víz bôl, te hát sok ap ró táp lá lé kot is meg -
esz nek, ami más hal szá má ra le he tet len. A Ba la -
ton ban sem a dé vér ke szeg, sem a gar da nem ké -
pes ezt a táp lá lé kot köz vet le nül megen ni. Ezért
ja va sol ták, és én hosszú idô óta ja va so lom, hogy
min den al kal mas vi zünk be, a Ba la ton ba is he -
lyez ze nek ki bu sa lár vát, mert az ott köz vet le nül
hasz not hajt. A hor gá szok azért nem né pe sí tik,
mert nem kap a csa li ra. A tár su kat, a nö vény evô
amurt vi szont szí ve sen né pe sí tik, mert az jól
küz dô hor gász hal is. 
A kí nai nö vény evô ha lak igenis meg ho no sod -

tak úgy ha zánk ban, mint a vi lág sok or szá gá ban,
nem tud ni, mi lyen ala pon til ta koz nak ez el len a
vá ro si, vas ka la pos kör nye zet vé dôk, ter mé szet vé -
dôk? A bu sák kal kap cso lat ban fel me rül: mit ter -
mel je nek vi zeink, bu sát vagy rot ha dó isza pot?
A Ba la ton víz osz lo pa bô sé ge sen ter mel bu sa nö -
vesz tô táp lá lé kot. Ezt bi zo nyít ja a ba la to ni bu sák
rend kí vül gyors és nagy ra nö ve ke dé se. A hal nö -
ve ke dé sé vel tud ja bi zo nyí ta ni, hogy jó, szá má ra
al kal mas kör nye zet be ke rült, és él. A Ba la ton ban,
a Ti szá ban a bu sák óriás ra nôt tek. (Ez józan -
ésszel nem ró ha tó fel el le nük.) A ha lá szok hi bá ja

A Ba la ton ha lai nak elosz lá sa
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csak az volt, hogy a 3–5 kg-o sa kat nem fog ták ki.
A ba la to ni ha lá szok el vol tak fog lal va a „táj ide -
gen” an gol na kor mány ren de let re tör té nô kiir tá -
sá val. A 3–4-nyaras bu sá kat szür kü let utá ni (nem
éj sza kai) nagyhálós ha lá szat tal ki le he tett vol na
gyé rí te ni. A Mar ca li-tá ro zó gát sza ka dá sa bi zo nyí -
tot ta, hogy a bu sa ívás cél já ból ki fut az ára dó fo -
lyó víz be. Ezt a Za la ára dá sa kor be kö vet ke zett
„busafutás” is bi zo nyí tot ta. A ha lá szat vi szont
egyik re sem ké szült fel, és a Za lá ban a fa lu siak
fog ták az ívás ra ki se reg lett bu sá kat, a tá ro zó gát -
sza ka dá sa pe dig sok má zsa bu sa dög lé sét, el vesz -
té sét okoz ta. A ha lá szat fel ké szül het ne ilyen ese -
tek re, sôt jú nius vé gén szer ve zet ten is le het ne
ívá si „busafutást” ki vál tó víz eresz tést csi nál ni, és
a nagy bu sá kat így nagy tö meg ben meg fog ni. Eh -
hez a víz ügy jó aka ra ta és szer ve zô aka rat kel le -
ne. Az eresz tô há lós busafogás ha lász erô ket von
el a be vált nagyhálós ha lá szat tól, és fá rad sá gos
kis üze mi mód szer. A bu sák ív hat nak az év szá za -
dos garda-ívóhelyen, a „ti ha nyi kút” ide-o da
áram ló vi zé ben. A ba la to ni bu sa leg több je hib rid,
fe hér bu sa ik rás és pettyes bu sa te jes szár ma zé -
ka, vagy hib ri dek hib rid je. A busaívás a Ba la ton -
ban jú nius vé gé re, jú lius ra to ló dik. A hí mek gyü -
le kez nek elô ször az ívóhelyen. A na gyobb pettyes
bu sa hí mek itt el nyom hat ják a ki sebb fe hér bu sa
hí me ket. Így lesz itt a leg több hib rid. A le ra kott és
meg ter mé ke nyí tett ik rá ból azon ban igen ke vés
ma rad élet ben. Az, ami a fe nék re süllyed, nem
ma rad élet ben, mert ott oxi gén csök ke nés és ta -
laj szin ti oxi gén hiány ve szé lyez te ti. A bu sá kat
igen könnyû né pe sí te ni. A kikélt sza bad emb rió
gyer tyá zik, oxi gén nel jól el lá tott, és szét szó ró dik
a víz osz lop ban, te hát elér he ti a táp lál ko zó kort.
A lár va táp lá lé kot is bô sé ge sen ta lál a Ba la ton vi -
zé ben, mert együt te sen ván do rol füg gô le ge sen a
plank ton nal, mint a sül lô lár va és zsen ge iva dék.
A sül lô azért nem ma rad meg, mert nincs olyan

táp lá lé ka, mely a ra ga do zó élet mód ra va ló át té -
rést se gí te né. A bu sá nak vi szont nincs szük sé ge
ilyen táp lá lék ra. Mi vel a keszeg már alig sza po ro -
dik a szennye zett par ti öv ben, a Ba la tont úgy lát -
szik, csak a bu sa-lár va né pe sí té se és in ten zív ha -
lá sza ta ment he ti meg.
A kör nye zet vé de lem nek az len ne az ér de ke,

hogy vi zeink mi nél tisz táb bak, egész sé ge seb bek
le gye nek, a kü lön bö zô hal fa jok ezt se gí tik. a ha -
lak nem tisz tít ják a vi zet, mint aho gyan hid ro bio -
ló gu si szak tu dás sal nem ren del ke zôk gon dol ták,
csak hal hús sá ala kít ják át a nem mér ge zô szer -
ves szennye zés élô lény ered mé nyét. Em be ri táp -
lá lé kot csi nál nak ab ból, ami csak ron ta ná, szen-
nyez né a vi zet.
Leg több vi zünk ben a ha lak – va ló szí nû leg a

mik ro szennye zé sek és az eutrofizáció (szer ves
szennye zô dés) kö vet kez té ben – nem ta lál nak ívó -
helyet. A kö ve zé se ken, ná don vas ta gon áll a boly -
hos be vo nat, ami nap pal ter me li az oxi gént, de
éj jel vé sze sen fo gyaszt ja azt. A fo lyók isza po sak,
és az iszap meg kö ti a ne héz fé me ket és szennye -
zô ve gyü le te ket. Vi zeink ben vé sze sen le csök kent
min den hal sza po ro dá si he lye, le he tô sé ge. Mi vel
a sza po ro dás el ma rad, az ál lo mány egy re fogy.
Te hát nem azért nincs hal a ha lá szok nak, hor gá -
szok nak egyaránt, mert „ki ra bol ják”, „ki zsák má -
nyol ják” má sok a vi zet, ha nem az a tény, hogy el -
ma radt a ter mé sze tes sza po ro dás. Ala pos ta nul -
má nyok kal, a sza po ro dás okai nak ki vizs gá lá sá val
és megol dá sok ta lá lá sá val le het ne ezen az alap -
ve tô ba jon se gí te ni. Le kel le ne szok ni az egy más -
ra mu to ga tás ról és az alap ta lan vá das ko dás ról.
A ha lá szat és a hor gá szat együtt ké pes vi zeink
ha lai nak a kér dé sét meg nyug ta tóan megol da ni.
Per sze, ez nem megy tu do má nyos irá nyí tás nél -
kül. De „íróasz tal-tu dó sok” ke rül jék el a ha lak vi -
lá gát!

Dr. Woynarovich Elek
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Az alig 8 km hosszú, amúgy kisvízhozamú
Garadna-patak víz gyûj tô te rü le té re – na -
gyon rö vid idô le for gá sa alatt – ha tal mas

mennyi sé gû csa pa dék víz hul lott. A me gyei és or -
szá gos ka taszt ró fa vé del mi s más er re hi va tott ál -
la mi szer vek ár víz ka taszt ró fá ról, egye sek „lil la fü -
re di cunamiról” be szél tek, ami fed te a va ló sá got.
A me gyei és or szá gos írott mé dia nyom ban be -
szá molt az is ten csa pás ról, a TV csa tor nák ide get
bor zo ló ké pe ket kö zöl tek a Garadna-sújtotta völ-
gy rôl, az elárasz tott piszt ráng te lep rôl s az or szág -
út ra ki so dort, ott ver gô dô lil la fü re di piszt rán gok -
ról: iva dé kok ról, anya ha lak ról, az ára dás ál tal
össze hor dott kö vek rôl, hor da lék ról, iszap ról, fa -
rön kök rôl. Még néz ni is rossz volt, hát még átél -
ni mindezt! De mindezek rôl be szél jen a legil le té -
ke sebb, mintegy 4 hó nap pal a ka taszt ró fa után,
ami kor a piszt ráng te lep új ra a ré gi: a meg ma radt
piszt rán gok úsz kál nak, s a te le pet vi rá gok dí szí -
tik, s az oda lá to ga tó már alig lát hat va la mit a ka -
taszt ró fá ból:
– Éj jel 2 óra kor, holt fá rad tan, egy más nya ká ba

bo rul va zo kog tunk, mi köz ben az ud va ron – tér dig
érô víz ben áll va – ha lál ra ré mül ten ka pasz ko dott
kar jaink ba Bog lár ka (10 éves) és Már ton ka (15).
a ha tal mas fel hô sza ka dást hi he tet le nül ha tal mas
ere jû ár víz kö vet te. Egyet len éj sza ka a Ga rad na
vi ze 24 év mun ká ját vit te el! Az amúgy békés
patak – amely a piszt ráng te le pet táp lál ja, s oly kor
csak alig csor do gál –, két óra le for gá sa alatt ten -
ger ré, iszap pá, kô gör ge teg gé vál toz tat ta vi rág zó
gaz da sá gun kat s ven dég vá ró kör nye ze tét. Még
rém ál maink ban sem for dul ha tott meg ilyes mi!
Olyan volt ez – Zolti bá csi –, mint ná la tok
Székelyudvarhely kör nyé kén a székely cunami –
mond ja ne kem Hoitsy György ba rá tom, fe le sé ge,
Ág nes tár sa sá gá ban. Te szi mindezt most már kis -
sé meg nyu god va a há zas pár a né hai je les piszt -
ráng te nyész tô, a Vá sár he lyi Ist ván-fé le ven dég -
ház ban.
Ág nes és György – a ször nyû sé ges be szá mo ló -

juk köz ben – mind ket ten mint ha most is re meg -
né nek, az átélt rossz em lé kek felele ve ní té se kor.
Hang juk is er re vall. Mint ha sze meik kel most is
lát nák a piszt ráng te lep re le zú du ló ha tal mas,
más fél mé ter ma gas víz tö me get, amely szin te
per cek alatt ten ger ré vál toz tat ta a me den cé ket,
ta va kat, az egész kör nyé ket.
Be szél ge tés köz ben Pe tô fi ver se jut eszem be, –

de a je len lé vô há zas párt kí mé len dô – nem fenn -
han gon, csak gon do la tom ban idé zem a köl tô-
óriás ver sét, a Ti szát: „Zúg va, bôg ve tör te át a

gátot, el akar ta nyel ni a vi lá got”. Je len eset ben a
Ti sza sze re pét a csöpp nyi Garadna-patak meg -
duz zadt vi ze töl töt te be.
Be szél ge tô tár saim, lá tom ar cu kon, mint ha

most is hal la nák az árvíz-görgette kö vek mo ra ját,
az ár víz za ját, ro ba ját. A kô gör ge teg per cek alatt
duz zasz tot ta fel a patak med rét s a Ga rad na vi ze
elárasz tott, beisza polt min dent: sár ga, agya gos-i -
sza pos sár ten ger ré vál toz ta tott piszt rán gos me -
den cé ket, ta va kat, vi rá gos ud vart, piszt ráng sü tôt,
piszt ráng-fa la to zót, sé tányt, bok ro kat, vi rá go kat,
egy szó val az egész te nyé szet ter mé sze tes szép sé -
gét. A lil la fü re di, Ga rad na-völ gyi gaz da sá go san
mû kö dô piszt ráng te nyé szet – ame lyet Ág nes és
György 24 év szor gos mun ká já val tett egy iga zi tu -
risz ti kai bio-látványossággá is –, a nagy víz le vo -
nu lá sa után egy cunami súj tot ta, sár-angyag-
kövek-borította, ár víz súj tot ta ka taszt ró fa te rü let té
vál to zott (eb be so rol ta be a me gye ve ze tô sé ge is).
A Hoitsy-házaspár (a gye re kek mint ha most is

re meg né nek, ôk is hall gat ják a cunami-beszá-
molót) a Vá sár he lyi-ház ebéd lô jé ben, ahol a tár -
sal gás fo lyik, egy más ra pil lant, majd György így
foly tat ja:
– Es te fél nyolc kor már jött a nagy víz, az ud -

va ron ha ma ro san fél mé te res volt. Hoz ta ma gá val
– szin te a há tán – a fa rön kö ket, gör get te a kö ve -
ket, ame lyek kel a Ga rad na med ré ben, gá tat épít -
ve, fel duz zasz tot ta a ro ha nó pa ta kot s az elárasz -
tot ta a te le pet. Az or szág úton át is folyt a te lep re,
a ta vak ba az iszap, a fahordalék az er dô bôl, a
kör nye zô ol da lak ról a tör me lék és a kô. A vi zet
elein te – a gye re kek kel együtt – pró bál tuk el te rel -
ni, de hasz ta lan. Iga zá ból nem is volt mi vel. A víz -

A lil la fü re di ár víz ka taszt ró fá ról – 
hó na pok táv la tá ból

A piszt ráng te lep kö szön tô táb lá ja az ár ví zi ká rok
hely reál lí tá sá ban nyúj tott se gít sé gért
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tö meg el le pett min dent: ten ger ré lett az egész
piszt ráng te lep! Ráadá sul a há ló zat ban áram szü -
net állt be, az éj sza ka bor zasz tó sö tét je min dent
be le pett. Ké zi elem lám páink ha ma ro san ki me -
rül tek, a gép ko csi ref lek to rai val vi lá gí tot tunk a
me den cék fe lé, ame lyek ben az anya hal-ál lo mány
volt a leg na gyobb ve szély ben: e ta va kat is el lep te
az ár! El vész az ál lo má nyunk, a jö vônk, kiál tot tuk
fe le sé gem mel mind ket ten, az ár ban tér dig áll va.
Az anya hal-ál lo mányt pró bál tuk men te ni, de
nem volt zsák, nem volt homok, egyéb szük sé ge -
sek (az el sô se gít ség, a tûz ol tók, a zsák töl tés, az
anya ha las me den cék töl té sei nek ma ga sí tá sa éj jel
3-kor kez dô dött). Köz ben a Ga rad na szint je más -
fél mé ter rel emel ke dett, az min dent elárasz tott.
Jaj Is te nem, gon dol tam, oda vész az anya hal-ál lo -
mány, az összes piszt ráng. Oda vész a ke nye rünk,
a gyer me keink jö vô je!...
– Köz ben te le fo nál tak Má lyin ká ról (ott is van -

nak piszt rán gos ta vak, ott mû kö dik a hal fel dol go -
zó), kö zöl ték nagy ijed ve: zsi lip- és to ló gát-sza ka -
dás ve szé lye fe nye get min den pil la nat ban. Jaj,
gon dol tam, most ho va ro han jak? Ott, sze ren csé -
re, az ár vi zet si ke rült el te rel ni, a zsi li pet és a gá -
tat meg vé de ni. (Ma a te lep vi rág zó, a fel dol go zó
is mû kö dik. Utób bi a legigé nye sebb ha zai és EU
szab vá nyok nak is meg fe lel).
György ba rá tom egy kor tyot iszik az ás vány -

víz bôl, majd így foly tat ja (a be szá mo lót gyak ran
egé szí ti ki Ág nes, és az árvízkor ál lan dó se gít sé -
get nyúj tó gye re kek is):
– A leg na gyobb se gít sé get a tûz ol tók és a lil la -

fü re di, a hely be li er dé szet és an nak ve ze tô je ad -
ta, de reg gel 6-kor már jöt tek a ba rá tok, hor gá -
szok, a fiam osz tály tár sai nak szü lei és más jó aka -
ra tú em be rek is, akik a rá dió ból, TV-bôl ér te sül -
tek ró lunk. Em lí tet tek na po kon át dol goz tak,
szün te le nül, ön felál do zóan. Te le pün ket hi va ta lo -
san is ka taszt ró fa súj tot ta te rü let nek nyil vá ní tot -
ták. A sok jó em ber se gí tett a ho mok zsá kok töl té -
sé ben, azok el he lye zé sé ben a te le pen, majd az

iszaptalanításban az usza dék, a fa tör me lék el ta -
ka rí tá sá ban. Egy 16 ton nás Kamaz te her au tó val
24 fu var kö vet szál lí tot tak el a te lep rôl! A mar ko -
ló két na pon át mû kö dött, éj jel-nap pal.
György ar cát fi gye lem: min den rôl be szél, szin -

te élô, hely szí ni köz ve tí tést ad, de a hal ál lo mány -
ról, rész le tei ben, nem mond sem mit. Az áru piszt -
ráng ról, az iva dék ról, az anya hal-vesz te ség rôl
mé lyen hall gat. Ezek mint ha nem is lé tez né nek.
Ér zem, az anya hal-vesz te ség a leg fá jóbb pont ja
György nek. A fen ti té mát nem ke rül he tem el, de
szá mom ra is ne héz felele ve ní te ni a csa lád ke nye -
rét, a jö vôt, de mu száj er rôl is kér dez nem be szél -
ge tô tár sa mat. Kér dé sem re Hoitsy György így
foly tat ja:
– A ka taszt ró fá ban csa lá dom vesz te sé ge 8 és

fél mil lió fo rint. A leg na gyobb csa pás az anya hal-
ál lo mány ban ért. En nek esz mei ér té ke 24 mil lió
Ft. Az el ve szett törzs ál lo mányt csak hosszú évek
múl tán le het pó tol ni, s így az el kö vet ke zô évek -
ben nagy lesz a kiesés ik rá tól az áru piszt rán gig.
A vesz te ség az anya ha lak ban bor zasz tó lel ki leg
is: úgy ér zem, tár sai mat vit te el az ár víz, hi szen
mindegyi kü ket is mer tem, szin te ha von ként vet -
tem ke zem be azo kat. A vesz te ség, az anya ha lak,
a törzs ál lo mány ese té ben 47% a se bes piszt ráng -
nál, 70% a pa ta ki szajblingnál, 37%-os a szi vár -
vá nyos piszt ráng nál és 15% az arany piszt ráng
ese té ben. Ez az, amit ne héz pó tol ni, ezt si ra tom
na pon ta. Az anya ha lak kal az ár víz ben „elúszott”
még 10 és fél má zsa áru piszt ráng, 150 kg 15 cen -
tis iva dék is. Nem is be szé lek az el ve szett ponty -
ról, sül lô rôl, csu ká ról, ke szeg rôl s egye bek rôl.
Ezek is össze sen több má zsát tet tek ki. Az iszap-

A Lil la fü re di piszt rán gos ta vak, a hát tér ben 
a Vásárhelyi-féle keltetôház

Má lyin ka, a piszt ráng te nyé szet, jobb ra a piszt ráng-
fel dol go zó val
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talanítás, a töl té sek, mû tár gyak ja ví tá sa, a te lep
rend be té te le más fél hó na pos meg fe szí tett mun -
ká ba ke rült. Csa lá dom mal éjt-nap pal lá té ve dol -
goz tunk, nem be szél ve a sok se gí tô kéz rôl, amit
pénz ben nem is le het ki fe jez ni. So kan se gí tet tek:
Gö döl lô rôl, Ge lej bôl, Haj dú szo bosz ló ról a halas
ba rá tok több má zsa pon tyot s egye be ket küld tek.
Se gí tet tek pó tol ni a kárt. A mo rá lis se gít ség a fel -
be csül he tet len, ez esett a leg job ban. Lé lek ben s

levelek út ján so kan érez tek együtt. Ve lünk vol tak
a nagy baj ban! Jöt tek a „ka taszt ró fa-tu ris ták” is,
fény ké pez tek, fil mez tek. Jobb lett vol na, ha je len -
lé tük tôl meg kí mél nek, de ilyen kor ilyen is van...
Ti tok ban vizs gá lom be szél ge tô part ne reim, a

Hoitsy-házaspár ar cát: a nagy ter mé sze ti csa pás,
a hal vesz te ség nyo mait még mon da taik ban sem
vé lem fel fe dez ni, már az el ma radt anya gi se gít -
sé get sem hiá nyol ják az er re hi va tot tak tól. Ar -
cuk ról, mon da taik ból a kö ze li és tá vo li ter vei ket
há mo zom ki: az anya ha lak pót lá sá ról (szem pon -
tos ik ra im port tal), az áruhaltermelés fo ko zá sá -
ról, hal ku ta tá si té mák ról, táp lá lék fé lék kel tör té -
nô kí sér le te zé sek rôl, ma gyaror szá gi piszt ráng te -
le pí té sek rôl, újabb hal fel dol go zá si tech no ló gia
be ve ze té sé rôl, a te lep to váb bi csi no sí tá sá ról be -
szél nek, ter vez nek. Ha las jö vô jük rôl. Mert ezt az
utat vá lasz tot ták öreg ko ru kig. És a két gyer mek -
rôl is be szél nek: sze ret né nek Bog lár ká ból és
Már ton ból is „ha last”, piszt ráng te nyész tô ket ne -
vel ni. A szü lôk sze ret nék, hogy ezen a gyö nyö rû
tá jon az al ma ne es sen messze a fá tól...
El me nô ben, bú csú zóul az új jáépí tett piszt -

ráng te lep rôl, a cunami alatt bi zo nyí tott erôs aka -
ra tu kért, helyt ál lá su kért, a jö vô be li ter vei kért,
még me le geb ben, még erô seb ben – szik la-szé ke -
lye sen – szo rí tom meg ke zü ket. Megér dem lik! Is -
ten ál dá sát ké rem mun ká juk ra!

Post scriptum: be jó len ne, ha az ilyen ka taszt -
ró fa ese tek re lé te sül ne egy „halas se gít ség-a lap”.
Eb bôl se gí te ni le het ne azo kon, akik ta vai nak gát -
jait „zúg va-bôg ve tör te át”, és el vit te ha lait a pe -
tô fie sen pusz tí tó ár.                     Kászoni Zol tán

Hoitsy György fél tett arany piszt ráng anya ha lai val
(Kászoni Zol tán fel vé te lei)

Kedves Olvasónk!
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Mol nár Kál mán 70. szü le tés nap já ra In té -
ze tünk, az MTA Ál lat or vos-tu do má nyi
Ku ta tó in té ze te ün nep sé get szer ve zett.

Az ün nep ség re az Or szá gos Állategészségügyi In -
té zet kon fe ren cia ter mé ben (Bu da pest XIV., Tá -
bor nok u. 2.), a Ma gyar Tu do mány Ün ne pe ren -
dez vény so ro zat ke re té ben ke rült sor, kö zel száz
kol lé ga rész vé te lé vel.
A prog ram el sô fe lét elôadá sok al kot ták. Prof.

Mé szá ros Já nos aka dé mi kus ko ráb bi, és Dr.
Harrach Ba lázs je len le gi in té zet-i gaz ga tó mél ta -
tó sza vai után a Ma gyar Pa ra zi to ló gu sok Tár sa sá -
gá nak örö kös el nö ke, Prof. Kas sai Ti bor mon dott
kö szön tôt „Üd vöz lô sza vak egy if jú het ven éves -
hez” cím mel.
A be ve ze tô elôadá so kat kö ve tôen volt ta nít vá -

nyok és kol lé gák tar tot tak elôadá so kat a kö vet ke -
zô sor rend ben: Dr. Jeney Zsig mond: Hal-kór oko -
zó-kör nye zet: Egy mást kiegé szí tô te rü le tek a hal -
kór tan ban.; Dr. Szé kely Csa ba: Kö zös em lé kek;
Dr. Baska Fe renc: „Egy csepp em ber ség – egy
csepp em be ri ség”; Dr. Eszterbauer Edit: Hal pa ra -
zi ta nyál ka spó rá sok (Ph: Myxozoa) evo lú ciós és
ta xo nó miai vizs gá la ta: Össze fér-e a mo le ku lá ris
fi lo ge ne ti kai meg kö ze lí tés a klasszi kus mor fo ló -
giá val?; Dr. Csa ba György: „Leg  fôbb hal kór ta ni
ered mé nyek az Or szá gos Állategészségügyi In té -
zet és az MTA Ál lat or vos-tu do má nyi Ku ta tó in té -
ze te együtt mû kö dé sé nek négy év ti ze dé bôl”; Dr.
Bé ké si Lász ló: Egy ál lat or vos ku ta tó a hal gaz da -
sá gi gya kor lat ban (Dr. Mol nár Kál mán); Dr. Ma -
jo ros Gá bor: Azok a cso dá la tos mé te lyek! Dr.
Mol nár Gá bor: Ho meo pá tiás gyógy mó dok al kal -
ma zá sa a hal egész ség ügy ben.
Az elôadá sok után Dr. Mol nár Kál mán meg -

ha tott sza vak kal kö szön te meg a kol lé gák jó kí -
ván sá gait és to váb bi ter vei rôl is szólt né hány
szót, mi sze rint nyug dí jas ként is több hal-pa ra zi -
to ló giai prob lé ma megol dá sát tûz te ki cé lul. Re -
mé nyei sze rint eh hez a le he tô sé gek is adot tak
lesz nek majd. Az ezt kö ve tô sze rény ál ló fo ga dá -
son a ha lá sza ti szak ma meg je lent rep re zen tán -
sai me leg sza vak kal és sok-sok aján dék kal kö -
szön töt ték ôt.
Ked ves Kál mán! Sze ret nénk új ra meg kö szön -

ni tü rel mes, ta ní tó sza vai dat és re mél jük, hogy tíz
év múl va 80. szü le tés na pod kö szön té se al kal má -
val ugyanitt ta lál koz ha tunk! 

Elô ze tes ter veim sze rint Mol nár Kál mán élet -
út já ról is sze ret tem vol na ír ni. Vé le mé nyem sze -
rint azon ban az ol va só ré szé re sok kal szem lé le te -
sebb ké pet ad a sa ját ma gá ról írt, és en ge dé lyé vel
idé zett „szí nes élet rajz”:

„Ta ta bá nyán, 1936-ban no vem ber idu sán szü -
let tem egy te le pi bá nyász ház ban. A kör nye zet ak -
ko ri ban még nem ve tít het te elô re, hogy va la mi -
kor ál lat or vos le szek. Jól le het va la mennyi por ta
kis kert jé ben ta lál ha tó volt egy-két ser tés és tyúk,
va la mint a ház kö rül macs ka, a te lep egyál ta lán
nem volt a me zô gaz da ság gal kö szö nô vi szony -
ban. Macs kánk ne künk nem volt, mert apám, egy
meg szál lott ga lam bász, ezt az ál la tot va la hogy
nem szí vel het te. Ugyanak kor, is mét apám ré vén,
aki nek a hor gá szás is hob bi ja volt, igen ha mar
megis mer ked tem a ha lak kal, s egész éle tem ben
kü lö nös von zó dás sal vol tam irán tuk. Ezt a von zó -
dást, va la mint a galambok irán ti ér dek lô dé se met
ké sôbb meg sza kí tot ta ne ve lô szü leim élet rôl al ko -
tott fel fo gá sa, akik sze rint hor gász, va dász, ma da -
rász mind nap lo pó. Ugyanis a há bo rú gon dos ko -
dott ró la, hogy szü leim és Ta ta bá nya he lyett

Dr. Mol nár Kál mán hal pa ra zi to ló gus 
70 éves!
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Buda pes ten nagy né ném nél foly tas sam gyer mek -
évei met. Apám a Don-ka nyar ban, anyám Ta ta bá -
nya ost ro ma kor halt meg. Szü leim el vesz té se el -
le né re boldog csa lá di lég kör ben nôt tem fel.
Az An gyal föl dön el töl tött négy év után, ami kor a
ter mé szet tel va ló kap cso la tot csu pán a Viza fogó -
nál a Du nán el töl tött ese ten kén ti hor gá szás je -
len tet te, Óbu dá ra köl töz tünk. Ak kor, 1950-ben
kezd tünk épít kez ni a Mátyáshegyen, a Kiscelli-
Dombon, ami kor ép eszû em ber ilyet nem tett. Ez
a ma sû rûn beépült vi dék ak kor tájt üres tel kek -
bôl, ap ró nya ra lók ból állt. Vi szont kö zel volt az
Ár pád Gimáziumhoz, ahol a kö zép is ko lai ta nul -
má nyai mat vé gez tem. A ha tal mas park kal kö rül -
vett Kiscelli domb in kább egy vi dé ki mi liô le he le -
tét árasz tot ta, mint egy olyan vá ros ré szét, amely
a mai ál la pot nak fe lel meg. Új szü leim, lé vén ko -
ráb ban ipa ros em be rek, a kör nye zet hez kí ván tak
al kal maz kod ni, s ha ma ro san lett kecs kénk, nyu -
lunk, csir kéink, ku tyánk és macs kánk, sôt kü lön -
le ges kegy ként né hány ga lam bom is. Ez ter mé -
sze te sen azt je len tet te, hogy az is ko la elôtt és
után az ál la to kat el kel lett lát nom. Pe chem re a
kecs ke fe jés nagy apám nál el le sett mû vé sze tét be -
mu tat tam ne ve lô szü leim nek, akik er re al kal mas -
nak tar tot tak, s ha ma ro san há rom kecs két fej tem
na pon ta. Ugyan csak al kal mas nak tar tot tak a nyu -
lak táp lá lá sá ra, s ez ál tal a sar ló és ka sza hasz ná -
la tá val is meg ba rát koz tam. Ez a kör nye zet ha ma -
ro san meg ha tá roz ta, hogy be lô lem csak bio ló gus,
ál lat te nyész tô vagy ál lat or vos le het, amit az is se -
gí tett, hogy az is ko lá ban a bio ló gia volt a ked venc
tan tár gyam. A kö zép is ko la nem je len tett prob lé -
mát, min dig jó ta nu ló vol tam, de mint éle tem ben
min dig, so ha sem a leg jobb. Szó val, ami kor el ju -
tot tam a pá lya vá lasz tá sig a Bu da pes ten el töl tött
vi dé ki élet mel lett, az Ál lat or vo si Fô is ko lá ra va ló
je lent ke zés mel lett dön töt tem. Lé vén jó ta nu ló, s
ab ban az idô ben jó-pont ként mun kás-szár ma zá -
sú gye rek, a Fô is ko lá ra, 1955-ben si mán be ke rül -
tem, an nak el le né re, hogy tár sa dal mi és párt -
mun kák ban so ha sem vet tem részt. El len ke zô leg,
már az ál ta lá nos ban is megál la pí tot ták, hogy
nem va gyok kö zös sé gi lény, és bon tom az egy sé -
get. Ál lí tó lag dest ruk tív és pesszi mis ta is vol tam,
de én ma gam csak úgy vé lem, hogy rea lis ta. Ez
az úgy ne ve zett pesszi mis ta al kat se gí tett hoz zá,
hogy ne ér je nek csa ló dá sok, s min dig reá li san
fel mér jem a vár ha tó ne héz sé ge ket mind a ma -
gán éle tem ben, mind a mun kám ban. Szó val ál lat -
or vos tan-hall ga tó let tem, an nak el le né re, hogy a
zoo ló gia job ban von zott. Az ál lat or vo si lét nek in -
kább a tu do má nyos ol da la, mint a gya kor la ta ér -
de kelt. Idô köz ben ma gán éle tem ben is je len tôs
vál to zá sok tör tén tek. Ne ve lô apám rok kant nyug -
dí jas lett, s a csa lád anya gi hely ze te je len tô sen
rom lott. Nem volt ezért mindegy, hogy az ösz tön -

díj mi lyen mér té kû. Igye kez tem, s ez ál tal az ösz -
tön dí jam min dig elér te ne ve lô apám nyug dí ját.
Mindemel lett azon ban ju tott idôm ar ra, hogy sza -
ba di dôm ben a diák kö ri mun ká ba is be kap cso lód -
jam. So káig va cil lál tam, hogy va jon a pa ra zi to ló -
giai vagy bak te rio ló giai ku ta tást vá lasszam, de az
élet, azaz ál la taim el dön töt ték a kér dést. A sza -
bad tartásban ne velt nyu laim coccidiosisban dög -
löt tek. Kecs kéink a sok tü dô fé reg tôl hö rög tek, és
a le vá gás után nye lô csö vü kön hem zseg tek a
Sarcocystis töm lôk. Ked venc ga lamb jai mon a tri-
chomonasok ga lamb goly vát okoz tak, macs kánk
fü lé ben gyû lést tar tot tak a rü hök, ku tyáink pe dig
fe ne kü kön szán káz tak a vég be lük bôl ki kan di ká ló
Dipylidium-galandférgek miatt. Mi vel tyúk jain -
kat az idô ben még nem cse rél tük éven te, lá bu -
kon a rü hös ség csiz mát ké pe zett. A koc ka ak kor
dôlt el, ami kor egy coccidiosis-tól pettyes nyúl -
máj jal meg je len tem Kobulej do cens nél. Felis -
mer te ben nem a meg fe le lô alanyt, és meg hí vott a
tan szék re, hogy prob lé mái mat ott ta nul má nyoz -
zam, de hogy ne na gyon unat koz zak, pró ba ké pen
meg trak tált 100 ke me csei var jú val is, me lyet
Melchert Pis ta ba rá tom mal fel is bon col tunk. Ha -
ma ro san a tan szé ken amo lyan min de nes let tem,
s a be mu ta tó ra szánt anya got rend sze re sen szál -
lí tot tam. Nem volt ne héz, mert egyet len kecs ke -
bo gyó ból a tü dô fé reg-lár vák tö me geit, bél fé reg
pe ték ez reit tud tuk izo lál ni. Eh hez hoz zá já rult
fa ra mu ci íz lé sem is, ugyanis a Kotlán-féle Pa ra zi -
to ló gia köny vet egy hu zam ban él ve zet tel ol vas -
tam el, pe dig an nak már egy-két lap ja is meg fe -
küd te év fo lyam tár saim gyom rát. Nem so ká ra
egyéb tan szé kek elôadói is hal lot tak egy ex cent -
ri kus pa ra zi to ló gus-hall ga tó ról. Tör tént egy szer,
hogy egy kór bonc ta ni gya kor la ton Kapp ad junk -
tus meg kér dez te tô lem, hogy mi lyen ál lat szer vei
ta lál ha tók a tál cán. Azt fe lel tem, hogy egy ju hé.
Ô a fe jé hez ka pott, majd azt kér dez te, va jon nem
lá tom-e, hány le be nye van a máj nak. Kö zöl tem
ve le, hogy lá tom, de azt is lá tom, hogy a tü dô ben
Dictyocaulus filaria okoz ta tü ne tek lát ha tók, s e
mel lett gó cos tü dô fér gek is ta lál ha tók. A szer ve -
ket csu pán a fér geik rôl felis me rô hall ga tó ext rém
ese te ha ma ro san el ter jedt az egye te men, s at tól
kezd ve egy re in kább el néz ték ne kem a gya kor la -
ti tár gyak so rán adó dó ügyet len ke dé sei met.
A szak mai éle te met meg ha tá ro zó má sik té -

nye zô egy fa kul ta tív elôadás volt, me lyet Jaczó
Im re zoo ló gus-ku ta tó tar tott a hal be teg sé gek rôl,
elôadá sá nak vé gén fel mu ta tott egy köny vet, me -
lyet Markevics uk rán tu dós írt Uk raj na ha lai nak
pa ra zi ta fau ná já ról. Én ezt a köny vet a könyv tár -
ban meg ta lál tam, és ol vas gat ni kezd tem. Az orosz
nyel vet leg több kollegámmal el len tét ben jól el sa -
já tí tot tam a kö zép is ko lá ban, ezért a szö veg ren -
ge teg új don ság gal szol gált. Meg is kér dez tem
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Kobulej ta nár urat, hogy az ál lat or vo sok kö zül ki
fog lal ko zik ha lak pa ra zi tái val, de mi vel azt a vá -
laszt kap tam, hogy sen ki, nyom ban el ha tá roz tam,
hogy én va la ki le szek. Et tôl kezd ve min den ke -
zem ügyé be ke rü lô ha lat fel bon col tam, s ké szül -
tem a dip lo ma utá ni el sô ség re. A ne gye dik egye -
te mi év utá ni, Kör nyén töl tött gya kor la to mon csa -
pott le a ménkô. A kör nyei halastó ha lá sza kö zöl -
te ve lem, hogy „hol nap egy hal be teg sé gek kel
fog lal ko zó ál lat or vos jön a tó hoz”. Szó val van
ilyen? Más nap azon ban ja vult a ked vem. Ta lál -
koz tam Bú za La ci bá csi val, aki el mond ta, hogy
rossz ká der lap ja miatt csak az zal a fel té tel lel vet -
ték vissza az Or szá gos Állat egész ségügyi In té zet -
be, ha a hal kór ta ni vizs gá la tok bein dí tá sát vál lal -
ja. Rög tön ja va sol ta, hogy jár jak be hoz zá, és tan-
ul juk együtt a hal kór tan rej tel meit. Gép be dik tál -
tam ne ki a hal be teg sé gek rôl írt orosz szö ve ge ket,
s be le él tem ma gam a tu dat ba, hogy má so dik le -
szek. Is mét más ként ala kult, ugyanis ôsszel be -
mu tat ták nékem az elôt tem vég zett Szakolczai
Jó zse fet, mint új mun ka tár sat. Át kel lett prog ra -
moz ni jö vô ké pe met, s be le tö rôd ni ab ba a le he tô -
ség be, hogy hal men tes pa ra zi to ló gus le szek. Mi -
vel vég zé sem elôtt felaján lot tak ne kem egy gya -
kor no ki ál lást a tan szé ken, elé ge det len ség re
sem mi okom sem le he tett. Vé gül egy te le fon dön -
töt te el sor so mat. Bú za dr. fel hí vott, s kö zöl te ve -
lem, hogy az Állategészségügyi Ku ta tó Inté zet ben
hal kór ta nost ke res nek. Mé szá ros János igaz ga tó -
nak, aki régóta is mert, meg fe lel tem, s a tan szé -
ket, még a be lé pés elôtt or vul el hagy tam. A ku ta -
tó ban két idô sebb kol lé ga, Pellérdy és Ba bos dok -
to rok, va la mint Né meth Pis ta, aki elôt tem vég -
zett, al kot ták a Pa ra zi to ló giai Osz tály stáb ját.
A hal   kór tan nal nem akar tak fog lal koz ni, s így
nyom ban ön ál ló ku ta tás hoz kezd tem. En nek sok
elô nye és hát rá nya volt. Egész éle tem ben au to di -
dak ta vol tam. Kollegáim, ha kér dez tem, se gí tet -
tek, de a dol gaim ba nem avat koz tak be le. A leg -
na gyobb se gít ség az volt, ami kor Ba bos dr. le vitt
Ti hany ba a Bio ló giai Ku ta tó In té zet be. Mind
Woynarovich Elek, igaz ga tó mind Tölg Ist ván,
fia tal halas ku ta tó szer tet tel fo gad tak. Szo bát,
mik rosz kó pot és ha lat kap tam az ott töl tött he tek -
re, s ha ma ro san pa ra zi ták tö me gei vel is mer ked -
tem meg. Hír ne ve met ott is az egye te men be vált
mód szer rel te rem tet tem meg. Egy al ka lom mal,
mi kor Pis ta né hány dé vér ke sze get bo csá tott ren -
del ke zé sem re, vissza men tem hoz zá, mond ván,
hogy ez a hal nem le het dé vér, mert a ko pol tyú -
ján Dactylogyrus sphyrna van. Va ló ban egy ka ri -
ka ke szeg ke rült a min tá ba. Így éle tem ben má -
sod szor a pa ra zi ta felis me ré se s a gaz da nem is -
me ré se te rem tet te meg a re no mé mat, s vál tam
az zá a kü lön le ges fic kó vá, aki a pa ra zi ták alap ján
ha tá roz za meg a ha lat. A kö vet ke zô hó na pok az

in té ze ti fel dol go zó mun ká val és ti ha nyi ki szál lá -
sok kal tel tek. Fô nö köm, Pellérdy dr., aki nek vi -
lág szer te elis mert tu do má nyos nagy sá gát csak
utó lag is mer tem fel, job bá ra kö zöm bö sen vi sel -
ke dett ve lem. Bár ta ná csaiért és megér té sért ál -
ta lá nos ság ban kö szö net tel tar to zom ne ki, egy -
szer azon ban rossz ta ná csot adott. Ami kor azt
kér dez tem tô le, hogy va jon a né met vagy an gol
nyelv ta nu lá sá hoz lás sak-e, ô a né me tet ja va sol -
ta. Ment sé gé re le gyen mond va, ab ban az idô ben
min den szak iro da lom né me tül volt elér he tô, ha
nem oro szul, s az an gol szá szok, csak ha lász ták,
és nem te nyész tet ték a ha la kat. He ten te két na -
pon orosz, két na pon né met tan fo lya mot lá to gat -
tam, ugyanis rá jöt tem, hogy egy ku ta tó szá má ra a
nyelv is me ret fon to sabb, mint a szak ma sze re te te.
Mi re azon ban a nyelv vizs ga meg szer zé séig el ju -
tot tam, vál to zott a vi lág. A né met nyel vû fo lyó ira -
tok an gol ra vál tot tak, s megin dult a nyu ga ti or -
szá gok ban is a hal kór ta ni ku ta tás. Most már idô -
sebb fej jel az an gol ta nu lá sá ra vál tot tam.
Az in té ze ti mun kám min dig öröm mel töl tött

el, s azt so ha sem te kin tet tem iga zi mun ká nak, in -
kább hob bim kiélé sé nek. Az el sô évek re jel lem zô
zoo ló giai jel le gû mun kát las san iga zi ál lat or vo si
te vé keny ség vál tot ta fel, s 1963-tól az Or szá gos
Állategészségügyi In té zet tel kö zö sen rend sze re -
sen vizs gál tuk a be te le pí tett nö vény evô ha la kat, s
jó né hány ed dig is me ret len élôs kö dôt és be teg sé -
get ta lál tunk. El sô ként tesz tel tem a Devermin-t a
Bothriocephalus ga land fér ges ség el len, és 2 nap -
pal az élôs kö dô ki mu ta tá sa után már ha la kat ke -
zel tünk. Részt vet tem a szer ves fosz for sav ész te -
rek tó gaz da sá gi hasz ná la tá nak ki dol go zá sá ban,
mégis azok ra az in téz ke dé sek re va gyok a leg -
büsz kébb, ami kor a mai bio-szemléletnek meg fe -
le lôen gyógy szer nél kül men tet tünk meg ál lo má -
nyo kat. Ezek kö zül a legem lé ke ze te sebb az az
eset, ami kor a fris sen im por tált amur ál lo mány -
ban fel lé pett ko pol tyú fér ges sé get, az idô sebb ha -
lak meg fe le lô el kü lö ní té sé vel meg tud tuk szün tet -
ni Dinnyé sen. Az ered mény szép volt, de fáj dal -
mas, mert a kan di dá tu si té má mat ké pe zô fér ges -
ség ta nul má nyo zá sá tól meg fosz tot tam ma ga mat.
Sze ren csé re nem min den gaz da ság ban fo gad ták
meg ta ná csai mat, s ez ál tal si ke rült 1971-re a ku -
ta tást be fe jez ni, és az amur-ko pol tyú fér ges ség rôl
írt disszer tá ció mat 1972-ben meg vé de ni.
Nem zet kö zi te kin tet ben is szé pen ala kul tak

dol gaim, s bár ab ban az idô ben egy nyu ga ti út ról
ál mod ni sem le he tett, a ke le ti or szá gok ku ta tói -
val igen szo ros kap cso la tom volt. Ezek a kap cso -
la tok pó tol ták azt a hiányt, amit a ha zai egye dül -
ál ló, gyö kér te len ku ta tás je len tett. Rend sze res
kap cso la tom volt orosz, cseh, szlo vák, lengyel,
ro mán és ju go szláv ku ta tók kal, s rend sze re sen
lá to gat tuk egy mást, és se gí tet tük ta ná csaink kal.
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Örök ké há lás ma ra dok Oleg Bauer le nin grá di
pro fesszor nak, aki bô sé ge sen el lá tott szak iro da -
lom mal, és még a ké sôb bi ka na dai uta mat is néki
kö szön he tem. Si ke rült a ma gyar ha lak pa ra zi ta -
fau ná ját fel dol goz nom, s min den cso port ból a
nem zet kö zi ní vó nak meg fe le lô egye det be gyûj te -
nem. A helmintológia fo ko za to san ki szo rult ku ta -
tó mun kám ból, és a protozoológia he lyet te sí tet te
azt. Elô ször a hal-kokcidiumokat il le tôen vív tam
ki Kö zép-Eu ró pá ban ma gam nak elô ke lô ne vet,
majd a nyál ka spó rá so kat il le tôen is az él vo nal ba
ke rül tem. Ezek a ku ta tá sok azon ban csak azután
vál tak meg fe le lô szin tû vé, ami kor 34 éves ko -
rom ra az an gol nyel vet is el sa já tí tot tam. Kü lö nö -
sen az ösz tön zött er re, hogy Fernando pro fesszor
a ka na dai Wa ter loo egye tem rôl meg hí vott la bo -
ra tó riu má ba, s ami kor úgy érez tem, hogy meg fe -
le lô an gol tu dá som van, 1973-ban elutaz tam Ka -
na dá ba egy év re. Ke mény do log volt ser dü lô, ne -
ve lést igény lô fiaim tól el vál ni egy év re, és fe le sé -
ge met is csak nyolc hó nap múl va lát tam vi szont,
mert ak ko ri ban a csa lá dot amo lyan túsz ként tar -
tot ták itt hon. Ka na dá ból nem so kat lát tam, mert
dol goz tam. Vi szont egy év alatt 9 cik ket ír tam.
Ek kor még az ame ri kai kon ti nen sen a hal pa ra zi -
to ló gia gye rek ci pô ben járt, s ezért szá mom ra és a
ve lem dol go zó cseh kol lé ga szá má ra ez a föld rész
te rí tett asz tal nak bi zo nyult. A nyu ga ti tu do má -
nyos vi lág is el fo ga dott, s köz le mé nyei met a „a
bu tács ka an gol” el le né re is le kö zöl ték. Ha ma ro -
san több újon nan in du ló és ré gi fo lyó irat nak let -
tem a lek to ra. Hosszabb ideig vol tam szer kesz tô -
bi zott sá gi tag ja Journal of Applied Ichthyology,
Ecological Parasitology és Folia Parasitologica
ne vû fo lyó ira tok nak, s je len leg is ren del ke zem
ilyen funk ció val a Diseases of Aquatic Orga nisms,
Systematic Parasitology és Journal of Protistology
ne vû szak la pok nál. Kü lö nö sen büsz ke va gyok ar -
ra, hogy vé gig zök ke nô men tes kap cso la tot tud -
tam tar ta ni az Or szá gos Állat egész ségügyi In té zet
Bú za Lász ló, Szakolczai Jó zsef majd a Csa ba
György ál tal ve ze tett Hal- és Méh kór ta ni Osz tá -
lyá val. Együt tes mun kánk so rán, Csa ba György
és Gayer Éva kolleganôm lel kes mun ká ja nyo -
mán si ke rült tisz táz ni az úszó hó lyag-gyul la dás
kór okát, s bi zo nyí ta ni, hogy ezt a ví ru sos be teg -
ség nek tar tott kór for mát egy nyál ka spó rás pa ra -
zi ta, a Sphaerospora renicola fej lô dé si alak jai
okoz zák. A hal-coccidiumok te rü le tén odáig ju -
tot tam, hogy je len leg min den har ma dik fajt én ír -
tam le, s van nak fa jaim Észak és Dél Ame ri ká ból,
Auszt rá liá ból, Dél-Af ri ká ból, Ma laj ziá ból és Ja -
pán ból is. A coccidiumok és nyál ka spó rá sok te rü -
le tén vég zett ku ta tá saim alap ján 1988-ban meg -
sze rez tem az ál lat or vos-tu do mány dok to ra cí met.
Bár min dig ma gá nyos far kas ként sze ret tem dol -
goz ni, nem úsz hat tam meg, hogy egy té ma cso -

por tot ala kít sak, s ta nít vá nyaim le gye nek. Kü lö -
nö sen az tölt el büsz ke ség gel, hogy ha zai és kül -
föl di (irá ni, szír, egyip to mi) ta nít vá nyaim megáll -
ták he lyü ket, s ké pes sé geik tôl füg get le nül ösz -
tön dí jas ide jük alatt szá mos jó köz le ményt pub li -
kál tak. Kö zü lük kiemel ke dik Amina El-Mansy,
aki na gyon ne héz ter mé sze tû hölgy volt, de rend -
kí vül si ke res, és nyolc dol go za ta mel let még két
gyer me ket is szült a 4 éves PhD cik lus alatt.
A mun ka tár saim, és rész ben kül föl di ösz tön dí ja -
saim mun kál ko dá sa nyo mán a nyál ka spó rá sok
több gaz dás (hal és csô vá jó fé reg gaz dák) fej lô dé -
se te rü le tén a nem zet kö zi él vo nal ba ke rül tünk,
és felis mer ve a mo le ku lá ris tech ni ká ban rej lô le -
he tô sé get, ezen a vo na lon elôbb kül föl di koo pe -
rá ció ban, majd cso por ton be lü li mun ka megosz -
tás ban po zí ción kat meg tar tot tuk. Ugyanak kor
nagy meg ráz kód ta tást je len tett vé le mé nyünk nek
a sem mi be vé te le a ba la to ni an gol na-el hul lás
ide jén. Kö zö sen az OÁI mun ka tár sai val azon a
vé le mé nyen vol tunk, hogy az el hul lás elsôleges
oko zó ja az a fo nál fé reg, ame lyet a Tá vol-Ke let rôl
hur col tak be. Ezt Ma gyaror szá gon so ha sem tud -
tuk egyér tel mû vé ten ni, de a kül föl di szak ér tôk
vé le mé nyün ket egy ön te tûen el fo gad ják, an nál is
in kább, mert az el hul lás ha son ló tü ne tek kel
Csehor szág ban is be kö vet ke zett. A rend szer vál -
tás után ne vem szó ba ke rült, mint az in té ze tem
igaz ga tó jáé, de föl di ba bé rok ra so ha sem tö re ked -
tem, s csu pán az igaz ga tó he lyet te si meg bí zást
vál lal tam el. Hoz zá tar to zik élet raj zom hoz az is,
hogy Ka na dá ból va ló ha za té ré sem után az in té zet
sze mély ze ti meg bí zott ja let tem, an nak el le né re,
hogy a Párt nak nem vol tam tag ja, de öröm mel je -
lent he tem ki, hogy in té ze tünk ben a po li ti ka so ha -
sem ha tá roz ta meg a tu do má nyos elô re ha la dást.
Ah hoz a kü lön le ges egy-munkahelyes ge ne rá -

ció hoz tar to zom, ami vál to zó vi lá gunk ban már
nem erény, s in kább a te he tet len ség ka te gó riá já -
ba tar to zik. No vem ber 15-én, 70 éves ko rom ban
meg kel lett vál nom az In té zet tôl, an nál is in kább,
mert ugyan csak to vább szol gál tam, mint az egy
át lag ál lat or vos nak il let ve ku ta tó nak le het sé ges.
Ugyanak kor mun kám tól és hob bim tól nem kí vá -
nok meg vál ni, s bár fo ko za to san meg pró bá lok
hoz záadap tá lód ni az új fel té te lek hez (azo nos
mun ka nyug díj jal), a megol dat lan prob lé mák to -
vább iz gat ják fan tá ziá mat. Fia tal kollegáim új tu -
do má nyát (pl. DNS tech ni kák) fel hasz nál va re -
mé lem, amíg erôm en ge di, hasz no san tu dom elô -
re vin ni a ma gyar hal kór ta ni ku ta tást”. 

Az ün ne pi ülés anya ga és az ese mé nyen ké szült
film meg ta lál ha tó az MTA Ál lat or vos-tu do má nyi Ku ta -
tó in té ze te hon lap ján: http://www.vmri.hu/ va la mint a
http lin ken a 2006. 11.10.-i dá tum ra kat tint va!

Dr. Szé kely Csa ba
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„Ponty a víz lel ke”, ír ja a Veszp -
ré mi Nap ló. Je len leg ti zen két
te nyész tô szer ve zet mû kö dik az
or szág ban. Az édes ví zi hal ter -
me lés nek több év szá za dos
múlt ja van Ma gyaror szá gon.
A föld  raj zi, ví zi és adott sá gok
ked ve zôek a ha gyo má nyos tó -
gaz da sá gi, va la mint a ter-
mészetesvízi hal ter me lés hez.
A hal  te nyész tés a ma gyar me -
zô gaz da ság nem zet kö zi leg ver -
seny ké pes te rü le te. Ma gyaror -
szág gaz da sá gi lag leg fon to sabb
hal fa ja a ponty, amely tük rös,
pik ke lyes és „vad” vál to zat ban
je le nik meg. Éves hal ter me lé -
sünk 62–65 szá za lé kát ez a hal -
faj ad ja. Élôhal ex por tunk ból
har minc nyolc szá za lék kal ré -
sze sül. A ponty ex port 70%-a
uniós or szá gok ba irá nyul. A
ma  gyar ponty ter me lés mennyi -
sé gét te kint ve a má so dik he lyet
fog lal ja el Eu ró pá ban. A hor gá -
szok zsák má nyá nak is mintegy
fe lét a ponty te szi ki. Leg ki sebb
fog ha tó mé re te 30 cen ti mé ter, a
ti lal mi idô má jus 2. és jú nius
15. kö zött van. A Hal ter me lôk
Or szá gos Szö vet sé ge (Hal ter -
mosz) 1997-ben lét re hoz ta a
ponty te nyész tô ta go za tát és ki -
dol goz ta hosszú tá vú te nyész té -
si prog ram ját, amely ben meg -
ha tá roz za az ál ta lá nos te nyész -
té si célt, ja vas la tot tett az al kal -
maz ha tó te nyész té si mód sze -
rek re. Je len leg 17 te nyész tô
kör zet mû kö dik az or szág ban,
az elis mert ponty faj ták szá ma
26. A pon tyo kat gaz da sá gi mu -
ta tóik sze rint „osz tá lyoz zák”,
ezek pe dig: az egy nya ras át lag -
súly, egy nya ras meg ma ra dás,
másodnyaras át lag súly és meg -
ma ra dás, másodnyaras test -
súly gya ra po dás, ta kar mány ér -
té ke sí tés, vá gó ér ték, vé gül a
hús zsír tar tal ma. Ha zánk je len -
tô sebb ponty faj tái: at ta lai tük -
rös ponty, ba la to ni sudárponty,
mórichelyi tükrösponty, va rász -
lói tük rös, bi harug rai, bi ka li,
dinnyé si tükrösponty, du nai
vadponty, gelei nyur ga ponty,
hajdú p1 pik ke lyes, hajdú t1
tükrösponty, haj dú szo bosz lói
tük rös, hor to bá gyi pik ke lyes

ponty, hor to bá gyi tükrösponty,
sza jo li  tük rös, szar va si 215-ös
hib rid, a ta tai acé los nyur ga, ta -
tai arany sár ga pik ke lyes, ta tai
pa la szür ke pik ke lyes, ti szai
nyur ga ponty. 

*

„Ha lak ván dor lá sa” – Nap ló.
Hi szünk a pe cá sok nak: a ponty
ott nin csen, ahol vár nánk. Nem
ma rad egy hely ben a Ba la ton ba
te le pí tett ponty, a hal a te le pí -
tés he lyé tôl a tó leg tá vo lab bi
pont ján is fel buk kan, ho rog ra
akad. Régóta iz gat ja a hor gá -
szo kat és a ha lá sza ti szak em be -
re ket a kér dés, mi tör té nik a
Ba la ton ba te le pí tett pon tyok -
kal, ott ma rad nak-e a te le pí tés
he lyén, vagy ván do rol nak a tó
tel jes te rü le tén?  Hi szen, ha a
te le pí tés kö ze lé ben ma rad nak,
az a hor gá szok nak öröm, csak
ki kell fi gyel ni, hol tör té nik a
te le pí tés, és máris in dul hat a
„zsák mány szer zés”. Ha vi szont
a hal ván do rol, ak kor a tó szin -
te mindegyik pont ján azo nos
eséllyel vár ha tunk a ponty ra.
Már pe dig a hal ván do rol.
Specziár And rás, az MTA Ba la -
to ni Lim no lógiai Ku ta tó in té zet,
va la mint Turcsányi Bé la, a Ba -
la to ni Ha lá sza ti Zrt. mun ka tár -
sa há rom éve kezd tek ku ta tást.
A Ba la ton öt pont ján két al ka -
lom mal is több mint 2000 db je -
lölt pon tyot he lyez tek ki. A ha -
lak vissza fo gá sa fo lya ma tos, a
ka pott in for má ció kat, ada to kat
a szak em be rek fel dol goz zák.
Az ed di gi ta pasz ta la tok azt bi -
zo nyít ják, hogy a ha lak nem
ma rad nak egy hely ben, sôt kör -
zet ben sem, ha nem a tó egész
te rü le tét beússzák, ván do rol -
nak. Ta pasz ta la tok kal és ada -
tok kal alá tá masz tott, hogy

180–200 nap alatt a Ba la ton fûz -
fôn te le pí tett ha lak Fo nyód,
Szig li get, Keszt hely tér sé gé ben
is fel buk kan tak. A Keszt he lyen
te le pí tet tek pe dig Ba la ton vi lá -
go son 200 nap múl va meg je -
len tek. Úgy ál ta lá no san 50 nap
múl va a tó egész te rü le tén fel -
buk kan tak a Ba la ton fü re den
te le pí tett pon tyok. Jel lem zô,
hogy a keszt he lyi te le pí té sûek
már 3 nap múl va Zán kán fog -
ha tóak vol tak, de még ugyan -
ezek bôl már Ba la ton fûz fôn is.
A vizs gá lat ki ter jedt a sül lô
ván dor lá sá ra is. 2004. már cius
31. és 2005. no vem ber 16. kö -
zöt ti idô szak ban 1500 je lölt sül -
lôt há rom tur nus ban te le pí tet -
tek a Ba la ton ba. A fo nyó di te le -
pí té sûe ket zö mé ben a kör nye -
ze té ben fog ták ki, de egy ré -
szük na gyon ha mar szét szó ró -
dott a tó egész te rü le tén, amit a
szór vá nyos fo gá sok is bi zo nyí -
ta nak. Már a har ma dik na pon
Ba la ton fûz fôn, Ti hany nál és
Keszt he lyen is elô ke rül tek a fo -
nyó diak. A Sió fo kon te le pí tet -
tek 2004-ben mint ha meg re -
ked tek vol na a ke le ti me den cé -
ben, ugyanis a dön tô ré szük itt
ke rült ho rog ra.

*

É s z a k -  Ma  g y a r o r  s z á g :
„Gyom   ir tó pusz tí tott”. Az Észak-
 Ma gyaror szá gi Kör nye zet vé del -
mi Felügye lô ség vizs gá la ta ki -
mu tat ta, hogy a Szin vába ke rült
gyom ir tó szer okoz ta a hal pusz -
tu lást. Be je len tés alap ján a
hely szí nen min tát vet tek, nor -
mál oxi gén, nit ro gén és fosz for
kon cent rá ciót ál la pí tot tak meg.
Ezután a felügye lô ség nö vény -
vé dô szer re is el vé gez te a vizs -
gá la to kat, és az ki mu tat ta, hogy
propaklór ke rül he tett a víz be.
Nem is egy sze ri szennye zés rôl
volt szó. Újabb min ta vé tel a kö -
vet ke zô na pon tör tént, de ak kor
már nem ta lál tak szennye zést a
Szinvában. A Szinvában ta lált
gyom ir tó szert eb ben az idô -
szak ban (feb ruár) nem hasz -
nál ják – mond ta Dr. Bernei
Lász ló né. Ál ta lá ban már cius vé -
gén, áp ri lis ele jén ir ta nak ve le.

Hazai
LAPSZEMLE
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Így még kü lö nö sebb, ho gyan
ke rül he tett a pa tak ba.

*

„Ha lat eszik a vé dett ma dár”,
szem be sít a Tol nai Nép új ság.
Ál ta lá nos ta pasz ta lat: min de -
nütt nagy gond a te le pí tett ál lo -
mány megôr zé se. A rabsicok
sok eset ben fej let tebb tech ni ká -
val ren del kez nek, mint a
halôrök, nyi lat ko zik Ge cse La -
jos, a Hor gász egye sü le tek Tol -
na Me gyei Szö vet sé gé nek el nö -
ke. Az el nök két cso port ra oszt -

ja a tol va jo kat: a meg él he té si
rabsicokkal ke ve sebb a prob lé -
ma, az üz le ti ala pon ügy kö dôk -
kel több. Utób biak kor sze rû te -
rep já rók kal, elekt ro mos esz kö -
zök kel, spe ciá lis há lók kal, hû -
tô lá dák kal ren del kez nek. Van -
nak, akik GPS-szel el lá tott les -
há lót rak nak le. Így nem kell
so kat ke res gél niük a zsák -
mányt, nem töl te nek gya nú san
sok idôt a víz par ton. A Pak si
Atom erô mû Hor gász egye sü let a
het ven hek tá ros tó rend sze rét
kö rül ke rí tet te, és a Neut ron

kom man dó is gyak ran szem lé zi
a vi zet, mert együtt mû kö dé si
megál la po dást kö töt tek ve lük.
Hal tol vaj lás ra itt csak a kor-
morán ké pes. A vé dett ma da ra -
kat riasz tás sal, gáz ágyú val tart -
ják tá vol, de ha na gyon el szem -
te le ned nek, en ge dé lye zett né -
hány pél dány ki lö vé se. A kor-
moránok ked venc he lye az iva -
dék ne ve lô tó. Ezt há ló sze rûen
ki fe szí tett da mi lok kal vé dik.

Dr. Dobrai La jos

Ahal te nyész tés ben já ra tos szak em be rek jól is -
me rik a ha las ta vak élet vi szo nyait, a sok fé le
nö vény, ál lat, gomba és bak té rium egy más -

sal is össze füg gés ben le vô kap cso la tait. A ví zi bol -
hák eb ben a nagy élô lény cso port ban kiemel ke dô
sze re pet fog lal nak el. A ha las ta vak ban a leg fon to -
sabb ter mé sze tes táp lá lé kát ad ják a ha laink nak.
Nél kü lük alig ha len nénk si ke res hal te nyész tôk. 

A ví zi bol hák tu do má nyos is mert sé ge is nagy.
Amió ta ANTONI VAN LEEUWENHOEK (1632–1723) fel ta -
lál ta a mik rosz kó pot, a vi zek élô vi lá gá nak ta nul -
má nyo zá sa fel ka pott lett, s sok száz em ber, lai kus
ku ta tó tu do mányt al ko tott az is me re tek bôl.
A limnológusok, a tó tu do mány (tó tan) mû ve lôi
gaz dag rend szer ta ni és élet ta ni hoz záér tés sel – fô -
ként a XIX. és a XX. szá zad ban – nagy mennyi sé gû
írá sos for rás anya got is ké szí tet tek. Tu dom, hogy
aki ma a tu do má nyos is me re tek meg szer zé sé re tö -
rek szik, könnyen hoz zá fér a szak iro dal mi mû vek -
hez.

Eb ben a cikk ben el sô sor ban a ví zi bol hák kal
szer zett él mé nyei met sze ret ném köz read ni. Mert
kiapad ha tat lan öröm for rás a ví zi élet meg fi gye lé -
se, össze füg gé sei nek fel tá rá sa, és a ta pasz ta la tok
ter me lés bio ló giai fel hasz ná lá sa. „Mel les leg”
hasznos is…

***

Ôs ré gi kap cso la tom a ví zi bol hák kal

Köl tô ba rá tom – aki a szom széd ház ban la kik –
átug rott hoz zám, s így ér dek lô dött az aj tó ban:
– Nem za var lak? Csak nem tet vész kedsz?
– De hogy za varsz, bár ép pen bol hász ko dom,
pon to sab ban: vízibolhászkodom. Gye re,
nézd meg mi lyen fan tasz ti kus ké pe ket ta -
lál tam ró luk az interneten – vá la szol tam.

Azért, hogy Ön, ked ves Ol va sóm is megért se,

mi nek kel lett ne kem 2007-ben a tél utón (vagy a
tavaszelôn?) a ví zi bol hák kal fog lal koz nom – né -
mi ma gya rá zat tal tar to zom. Az internetes bön gé -
szé seim so rán annyi új ha tás ért a ked venc ví zi -
bol háim mal, hogy egy re kí ván csibb let tem haj -
dan megélt él mé nyeim re. Ha meg te he tem, ta lán
új ra átél he tem az egy kor ta pasz tal ta kat. Egyál ta -
lán, mi ma radt meg a múlt ból? He lye seb ben a
rég múlt ból! Tart son ve lem, tisz telt Ol va sóm!
Még egye te mi hall ga tó vol tam, ami kor kap -

cso lat ba ke rül tem a ví zi bol hák kal, tu do má nyos
ne vü kön az ágascsápú rá kok kal, a Cladocerák kal.
„Ve lük” dip lo máz tam, majd a ha lá sza ti szak mér -
nö ki ok le ve lem meg szer zé sé ben is ré szük volt.
Sze ge den, 1958-ban, ami kor már la ká som lett,

be köl töz tek hoz zám a ví zi bol hák. Csa lád ala pí tá -
som még in kább fo koz ta a je len lé tü ket, ugyanis a
ba rá ti kö rünk tag jai – ke vés ki vé tel lel a hu mán
ér tel mi ség ön tu da tos (szí vem sze rint ezt ír nám:
ön telt, be kép zelt) ré te gé bôl va lók – el se tud ták
kép zel ni, hogy a hal te nyész tés mi fán terem.
Hogy szak ma nem le het, az biz tos, mert  még so -
ha sem hal lot tak ilyen rôl, az zal pe dig ne is ámít -
sam ôket, hogy a víz te le van élô lé nyek kel, a ví zi
élet tér pe dig va ló sá gos mik ro koz mosz! Egy el va -
dult hu mán ér tel mi sé gi ösz tö nö sen ir tó zik a reá -
liák tól, leg fel jebb a ter mé szet vé de lem rôl pa pol
va la mit, de ha ki ke rül a te rep re, el sô ként ta pos -
sa szét a föl dön a ma dár fész ket, han go san
visong, mert nem sze re ti, hogy a ná di éne ke sek,
a csirregô-cserregôk, a fü leit sér tô dal la mo kat
fúj nak. Pók há ló, han gya, szú nyog, bé ka, juj! Ám
a hûs szo bá ból néz ve – de szép is a ter mé szet! 

Diáim sor sa

Az 1960-as évek ben a ví zi bol hák ról te kin té -
lyes dia film-so ro za tot ál lí tot tam össze. Ak ko ri ban

Más kép pen a ví zi bol hák ról
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az NDK dia po zi tív film je a leg kor sze rûbb fo tó -
anyag nak szá mí tott. A kép ál lo má nyom meg
egye  ne sen lé leg zet elál lí tó! Legalábbis így em lék -
szem… 
Az idén – hogy a rég múlt felidé zé se tel jes le -

gyen – ne ki lát tam az egy ko ri diáim át te kin té sé -
hez. Bár csak ne kí ván csis kod tam vol na! Az év ti -
ze dek alatt a fo tóim annyi ra ki fa kul tak, hogy
szin te min det azon nal ki dob hat tam. Né há nyat, a
ka rak te re sebb jét szá mí tó gé pe men gra fi kai lag
fel ja ví tot tam, azaz re tu sál tam (eze ket lát hat ják
az Ol va sók az 1–4. áb rá kon).
A haj da ni diáim nem csak az em lí tett ba rá ti

kör ben vol tak a sza vai mat hi te le sí tô do ku men tu -
mok, ha nem jó szol gá la tot tet tek a szak mai kö -
rök ben foly ta tott elôadá sai mon is.
De fur csa a vi lág! A be mu ta tók hoz min dig kel -

lett élô anyag is! Szám ta lan szor meg gyô zôd tem
ró la, hogy a fut ball-lab da nagy sá gú ra ki ve tí tett
ví zi bol ha kép nem ment be a hall ga tók több sé gé -
nek az agyá ba! Te hát hiá ba az igye ke ze tem, a lát -
vány a tu dás nak még csak a mor zsá ját sem köz -
ve tí tet te. Pél dául, ha azt mond tam a vá szon ra ve -
tí tett kép re, hogy ez a va ló ság ban 1,2–1,6 mm-es,
vagy ak ko ra, mint egy jó ko ra gom bos tû fej (a
mik ron ról (µ) meg so ha egy szót sem!), ak kor
csak össze za var tam a hall ga tói mat. Ám, ha élô -
ben is meg mu tat tam eze ket a szer ve ze te ket,
azon nal világos lett a fe jek ben; tisz tá zó dott, hogy
mi rôl is be szé lek. Így mind járt más! 
Évek óta a vi lág há ló (internet) ki me rít he tet le -

nül gaz dag kép gyûj te mé nyeit szem lél ge tem. Ki -
vá lóak! Csak aján la ni tu dom min den ki nek. Miért
ta ná cso lom? Mert iga zi öröm for rás a ví zi bol hák
„vi lág gyûj te mé nyei nek” meg szem lé lé se, a ma -
gas mi nô sé gû ké pek, áb rák, szak iro dal mi anya -
gok ki cse me gé zé se. 
Tisz telt Ol va sóim! A ví zi bol hák ku ta tá sa ma

sem „le rá gott csont”, ha nem új ra ér de mes elô -
ven ni! A né hány év ti zed del ezelôtt kor sze rû nek

mond ha tó ku ta tá si anyag ne he zen ver se nyez a
je len le gi vel; ma már annyi ra más mi nô sé get hor -
doz, hogy ész re ve he tôen újabb, új sze rûbb vagy
más faj ta. Felis mer he tô, hogy gyak ran új, ere de ti
gon do la tot do ku men tál nak, és az így fel tárt kü -
lönb sé gek is ér té kes, új in for má ció kat ad hat nak
a szak ma be liek nek.
Az élet is mét li ön ma gát — most ver se lô ba rá -

to mat kész te tem cso dál ko zás ra a ví zi bol hák kal,
mi köz ben ezt az él mény be szá mo lót írom szak tár -
saim szá má ra. Cso dál ko zik is, s rí me ket fa rag a
„bol hák ról”, mert lel ki leg megérint ve ér zi ma gát! 

Va la mit a ne vük rôl

Ví zi bol ha, ví zi bol hák! Így, egy beír va. Ezt azért
jegy zem meg, mert a XIX. szá zad vé gén és a XX.
szá zad ele jén meg je lent szak köny vek ben – rö vid
i-vel – kü lönír ták: „vizi bol ha”. A ké sôb bi szak -
köny vek meg el ke rül ték a ví zi bol ha ki fe je zést, ki -

1. ábra: Alona sp. (számos faja áttelelô, hidegvizet
kedvelô; 0,6–1,6 mm)

(1–4. ábra a szerzô felvétele)

2. ábra: Sarlós vízibolha (Bosmina sp.) 
A halastavakban gyakori, a 20 °C feletti vizekben

szinte mindig elôfordul. A képen látható példány 1 db
petét hord, jó szaporodási feltételek mellett a 4–6 petés

egyedek is gyakoriak. Testhossza: 0,4–0,8 mm

3. ábra: Nagy vízibolha (Daphnia magna).
A szikes tavakon gyakori. Óriási mennyiségû petét 
termel, s ezzel könnyen a vizek egyeduralkodója  

Nagytestû, 3–6 mm 
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vé ve a Hal gaz da sá gi ABC-t. A Móczár-féle ál lat -
ha tá ro zó ban ott van a ví zi bol ha meg ne ve zés, pél -
dául: nagy ví zi bol ha, kis ví zi bol ha.
Ne kem régóta tet szik ez az el ne ve zés, mond -

hat nám gyö nyö rû, né pies hang zá sú. Nyel vi te li ta -
lá lat! Könnyen rá mon da nám, hogy mennyi re ma -
gyar ki fe je zés, ha nem tud nék mást is. A „der
Wasserfloh” a né met hal te nyész tôk nél is za var ta -
la nul ért he tô, de csak egy más kö zött hasz nál ják a
tó par ton, mert le nem ír nák a szak köny veik ben.
He lyet te a kisrák(ok), a Kleinkrebse, a  Crustacea
és a Cladocera sze re pel nek (Entomostraca azaz
ala csony ren dû rá kok nél kül). Az an gol nyel vûek
is ér tik a ví zi bol hát: „waterflea”, de úgy vi sel ked -
nek, mint a né me tek. O. G. SARS nor vég limnoló-
gus és oceanológus élet raj zi ada tai ban ta lál tam
egy ilyen szót: „watervlooien”. Mi le het ez? Csak
nem ví zi bol ha? A So mo gyi Könyv tár ban se gí tet -
tek, s azt mond ták: 
– Va la me lyik skan di náv nyel ven azt je len ti

(-he ti), hogy ví zi bol ha, ví zi bol hák. 
Máris be gé pe lem a Google-ba: watervlooien.

És íme, kap tam egy szép ví zi bol hás ké pet – hol -
land szer zô tôl! (Lásd az 5. áb rát.) Hop pá! Ennyi -
re nem ma gyar ere de tû a ví zi bol ha szó? Bi zo nyá -
ra tü kör for dí tás sal ke rül he tett hoz zánk. Bár hogy
is volt egy kor – gya nít ha tóan a nyelv újí tás ko rá -
ban –, a ví zi bol ha szó tel je sen be leil lik a nyel -
vünk be, ma gyar és eu ró pai, a vi lág há lón pe dig
nagy vi lá gi. Jó, hogy itt van! 

A kez de ti idôk rôl

A XVII–XVIII. szá zad for du ló ja kö rül mintegy
500 db mik rosz kó pot ké szí tet tek. Sok száz em ber

hó dol ha tott a kedv te lé sé nek, a vi zek élô vi lá ga
megis me ré sé nek vá gyá val. Töb bek ne ve máig
fenn ma radt.
Az ôsök kö zül csak O. G. SARS (1732–1790) sze -

mé lyét em lí tem, akit a ma hasz ná la tos rend szer -
tan ból is jól is mer he tünk. Ré geb bi írás mû vem -
ben – az egy ko ri for rás anyag gal egye zôen – azt
ír tam, hogy dán volt. Ha ma ku ta tok utá na, O. G.
SARS nor vég. Hogy le het ez? 
A ma gya rá za tot Nor vé gia múlt be li tör té nel mi

vi szo nyai ban ta lál juk meg. A Nor vég Ki rály ság
858-tól, I. (Szô ke) Harald-tól 1380-ig, azaz VI.
Haakon ural ko dá sáig ön ál ló ál lam volt. 1380 és
1814 kö zött Nor vé gia egy sé ges (egye sült) ál la mot
al ko tott a Dán Ki rály ság gal. A fent em lí tett ku ta -
tó így kap ta a dán ál lam pol gár sá got. (Nor vé gia
1814 és 1905 kö zött a Svéd Ki rály ság gal egye sült,
ám 1905-tôl is mét ön ál ló ál lam.) 
Nor vé gia ma olyan büsz ke O. G. SARS sze mé -

lyé re, mint a bri tek CH. DARWIN-ra (1809–1882).
SARS utó dai mind máig tö ret len, azaz foly ta tó la gos
limnológiai és oceanológiai ku ta tói le szár ma zá si
sort, di nasz tiát je le ní te nek meg. Nor vé giá ban
2003. má jus 7-én egy pa zar ki vi te le zé sû ten ger -
bio ló giai ku ta tó ha jót avat tak fel, me lyet OSSIAN
GREGOR SARS-ról ne vez tek el (lásd: 6. és 7. áb rát). 
A tisz telt Ol va só lát hat ja, hogy a ví zi bol hák ról

szó ló cikk írá sá nak nem csak olyan ho za dé ka
van, ami zoo ló giai tar tal mú, ha nem olyan is, ami
tá gít ja az is me re tein ket.

Ví zi bol hák raj zon és fény ké pen

Ha a mai ha tá ro zó köny ve ket meg te kint jük, ví -
zi bol hák test ré szei nek raj zait lát hat juk. En nek az
az oka, hogy fény ké pen so ha sem je le nít he tôk
meg olyan ap ró rész le tek, ame lye ket ér té kel ni le -
het, és csak ar ra az egyet len faj ra vagy al faj ra jel -

4. ábra: Ceriodaphnia sp. Egész nyáron elôforduló,
apró (0,6–1 mm) vízibolha.

Jellegzetessége a fej és a héjak találkozási pontján lévô
mély bevágás, egyes kutatók szóhasználatával: 

a „baltavágás”

5. ábra: Vízibolhák felülnézetben. 
(Keresôszó: watervlooien)



lem zôek. A XIX. szá zad vé gén és a XX.
szá zad ele jén cso dá la tos, rész le tek ben
gaz dag, mû vé szi ér té ke ket fel mu ta tó
il luszt rá ció kat ké szí tet tek. Ma ta lán
CSAPODY VE RA nö vény tá ra szol gál hat
pél da ként. Fény ké pek alap ján csak a
rend szer ta ni csa lád és a nem (genus)
megál la pí tá sá ban le he tünk biz to sak. A
ki vé te lek tôl e cikk ben el te kint he tünk. 
A ví zi bol hák tu dós ku ta tói, rend sze -

re zôi az áb rái kon mé ret he lyes ará nyo -
kat raj zol nak le, s ezek mé ré si ada tai -
ból sok fé le in de xet, bio met riai szá mí -
tást vé gez nek. 
A tó gaz da sá gi gya kor lat ban nem

kell spe cia lis tá nak len ni. A fény ké pen
lá tot tak vagy a mik rosz kó pos meg fi -
gye lé sek így is sok min den rôl tá jé koz -
tat nak (pl. ve ge ta tív sza po ro dás, szu-
bitán pe ték szá ma, ephippiumos, tar tós
pe tés egye dek meg je le né se, faj szám).

A ví zi bol hák moz gá sá ról

DADAY JE NÔ 1897-ben ír ta: „A má so dik csáp -
párt, a mely az el sô nél fel tû nôen ha tal ma sabb s a
száj fe lett a hát ol dal kö ze lé ben, a fej két ol da lán
emel ke dik, ágas csáp pár nak ne vez zük s ez ezek -
nek az ál lat kák nak azon jel lem zô szer ve, a mely -
rôl ôket ágascsápú rá kok nak – Cladocera – ne -
vez ték. Ezek ugyanis kö zös, vas kos tör zsön ülô
két ág ból áll nak, me lye ken ki sebb-na gyobb szá -
mú tol las, úgy ne ve zett eve zô sör ték ül nek. E csá -
pok felada ta már nem a ta pin tás, ha nem a hely -
vál toz ta tás, amit tör zsük ha tal mas izom za tá val és
ágaik nak tol las sör téi vel igen czélszerûen vé gez -
nek. Moz gá suk ugyanis üte mes felemel ke dés és
alá haj lás, miál tal a vi zet foly to no san csap dos va a

kis ál lat kák nak a víz ben va ló felemel ke dé sét és
to va le be gé sét hoz zák lét re.” (D. J.: A ma gyaror -
szá gi ta vak ha lai nak ter mé sze tes táp lá lé ka, 187.
old.)  
Mi ta ga dás, a ví zi bol hák ön ál lóan mo zog nak, s

te kin tet tel a ví zi élet tér re, leír ha tom: úsz nak!
Még pe dig több száz mil lió éve. Ha ez így van, mi -
nek kell megem lí te ni? Mert az úszá su kat meg fi -
gyel ve, ez egy csep pet sem nyil ván va ló. Ameny -
nyi ben üveg kád ba te szünk be lô lük, és fe lül rôl
szem lél jük a moz gá su kat, nem lát juk en nek fur -
csa sá gait. Ám, ha ol dal ról néz zük ezt a moz gást,
bár üte mes a lát vány, mégis ért he tet len. Mi nek
kell egy élô lény nek ilyen pri mi tív hely vál toz ta -
tás sal beér nie?
Fiam, aki 5–6 éves le he tett, ami kor a ví zi bol -

hái mat hosszab ban szem lél te, azt mond -
ta:
– Apu, ta nítsd meg úsz ni eze ket a

bol há kat, mert hol nap reg gel re mind -
annyian be le ful lad nak a víz be! 
Az evo lú ció sok élô lényt meg ha gyott

a „foly ton úsz niuk kell” ka te gó riá ban.   
A ví zi bol hák nak min dig úsz niuk

kell, de nem iga zán tud nak úsz ni, nem
tud nak egyhelyben le beg ni, ver gôd ve
él nek. Va jon miért van ez így? El gon -
dol kod ta tó! S ha el töp reng tünk, rá fo -
gunk jön ni, hogy a szív ve ré sünk, a
légvételünk ugyan úgy kény szer moz gá -
sos, mint a ví zi bol hák élet fenn tar tó
csap do sá sa. Va ló szí nû leg ennyi re egy -
sze rû a ma gya rá zat…

Gonoszka…

Ta lán nem ve szi zo kon a nyá jas Ol -
6. ábra: O. G. SARS-ról elnevezett óceánkutató hajó.  

(Keresôszó: O.G. Sars)

7. ábra: A SARS kutatóhajó elsô felfedezése ez a mélytengeri,
tengerfenéken kifogott, eddig ismeretlen halfaj.  

(Keresôszó: O.G. Sars)
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va sóm, ha a ví zi bol hák kal kap cso la to san egy kü -
lö nös ese tet el me sé lek.
1962 ele jén új ve zér kar állt a Hal gaz da sá gi

Tröszt élé re. Ek kor ke ve re dett a gé pé sze ti vo nal -
hoz egy olyannyi ra raccso ló sze mély, aki e té ren
utolér he tet len volt. Ám ez még nem baj. Ve le szü -
le tett be kép zelt sé ge an nál na gyobb hi bá nak szá -
mí tott, mert ahogy meg kap ta az íróasz talt, belé -
szállt a hal te nyész tés min den tu do má nya is, és
or szág szer te sze rény te le nül osz to gat ta a ta -
nácsait.
Hoz zánk, Sze ged re is „le jött”, s kol lé gá mat

agyonkí noz ta a „jobb nál jobb” ja val la tai val, aki
et tôl egy re ne he zeb ben vi sel te az il le tô je len lé tét.
Sze ren csé jé re én is megér kez tem, s el me sél tem,
hogy Ke le bián, az V. tó ban, mi lyen plank ton-bô -
sé get lát tam. Ahogy ezt el mond tam, az új kol lé ga
azon nal le csa pott rám:
– Öhegem, néz tél te máh mikhoszkópba? – és

meg sem vár ta a vá laszt, így foly tat ta: – Meh van -
nak ám ben ne olyan izék!
– Nem a ví zi bol hák ra gon dolsz? – kér dez tem. 
– De, de, de! – vá la szol ta.
Mun ka tár sam, nem bír ván ter mé sze té vel,

azon nal ri posz to zott: 
– Tudsz ró la, hogy ezek mennyi re csíp nek? –

kér dez te.
Én meg rá fe jel tem:
– Per sze, nem mindegyik, de a bal ká ni ta vak

ré mei, a boszniák na gyon mar nak (a Bosminákra

gon dol tam, de szán dé ko san fer dí tet tem). Vi gyázz
az ilyen víz zel, so ha ne fü rödj meg ben ne! 
„Ba rá tunk” ezt meg je gyez te. Ám iga zi meg le -

pe tést csak pár hó nap múl va szer zett. Is mét „le -
jött” Sze ged re. És mit hal lunk tô le?
– Öhegem, néz tél te máh mikhoszkópba? – és

most sem vár ta meg a vá laszt, ha nem így foly tat -
ta: – Meh van nak ám ben ne olyan boszniák!
Az érin tett sze mély már ré gen a túl vi lá gi vi zek

ví zi bol hái val baj ló dik. Va ló szí nû, szá má ra ez a
po kol. De ha nincs ez a boszniás ka land ja, a ma
élôk kö zül va jon ki em lé kez ne rá? A ví zi bol hák
megôriz ték az em lé két!

***

Rí mek be sze dett ba rá tom lát ha tóan új sze rû
él mé nyek kel dú sul va tért ha za. Ahogy is me rem,
ké pes egy ál mat lan éj sza kán ver set ír ni a ví zi bol -
hák nak.

***

Ked ves Ol va sóm! 
Kí vá nom, hogy a tó gaz da sá gi mun ká ját sok-

sok ví zi bol ha lé te te gye ered mé nyes sé, és szám -
ta lan káp rá za to san gyö nyö rû órá ja le gyen az éle -
té ben, ami kor a ví zi mik ro vi lág gaz dag sá ga iga -
zol ja a ha las tó víz ke ze lé sé ben meg mu tat ko zó
szak ér tel mét.                         

AHa lá szat 1957. áp ri lis–jú niu si szá mait te -
kint jük át (1957-ben áp ri lis ban je lent meg
a Ha lá szat 1. szá ma).

Az áp ri li si Ha lá szat cím lap ján rit ka hal, egy
135 kg-os vi za le mé ré sé nek ké pe van. A lap bel -
sô ol da lain to váb bi fo tók bi zo nyít ják, hogy mi -
lyen rit ka és mek ko ra „kincs” akadt a pak si ha lá -
szok há ló já ba. Még a „ka viár” kiope rá lá sá nak is
van do ku men tu ma. (A nagy „fel haj tás” e ki vé te -
les zsák mány kö rül ért he tô. Egy kor, a sza bá lyo -
zat lan Du nán Pas sauig felúsz tak e hal ha tal mas
pél dá nyai. Ha zánk ban pe dig annyit fog tak ki a
Du ná ból, hogy év szá za do kon át fon tos ex port cik -
künk le he tett a só zott vagy/és füs tölt vizahús;
egyes fog lal ko zá si ágak ban kö te le zô volt na pi
rend sze res ség gel a szol gák, cse lé dek ét lap já ra
ten ni. 1970-ben megépült a Vas ka pu erô mû.
1987. má jus 16-án a vi za egyet len 181 kg-os pél -
dá nyát ugyan csak a pak si ha lá szok fog ták ki.
Azóta is ke re sik a tár sait…)
Több cikk szól a ha lá sza ti ter me lô szö vet ke ze -

tek mun ká já ról, éle té rôl, felada tai ról. 1945-ben
23 szö vet ke ze tet ala pí tot tak a Du na, a Ti sza és a

Kö rö sök vi zein. 1957-re szá muk 27-re bô vült.
Élet ké pes sé gük bi zo nyí té ka, hogy az évek so rán
egyik sem bom lott fel, bár igen ne héz anya gi kö -
rül mé nyek kö zött él tek a ta gok. Pár év alatt a ha -
lá szok meg ta nul tak kö zö sen dol goz ni, egy más
hasz ná ra len ni. Kiala kult a víz ke ze lés kí mé le tes
mód ja, a hal ál lo mány ápo lá sá nak sok faj ta moz za -
na ta. A szö vet ke ze ti ha lá szok úgy él tek a vi zek -
bôl, hogy egy ben él tet ték is a fo lyó kat, ta va kat.
(Eb ben a múlt ban ben ne van a jö vô, mert ha lász
nél kül el kép zel he tet len a vi zeink sor sa. Csak az a
baj, hogy egy re ke ve seb ben van nak a ha lászok…)
Elô nyö ket ígért a „csô bú tor” hal sa rog lya, ír ta

egy új halszállítóeszközt be mu ta tó cikk. Fél év -
szá za da ko moly ígé ret ként üd vö zöl te la punk ezt
a „csô bú tort”. Vég re megol dó dik a hal szál lí tás kí -
mé le tes mód ja! (Vissza te kint ve, nem is olyan tá -
vo li az idô. Amek ko ra öröm mel fo gad ta la punk
ezt az esz közt, az na gyon ha son lí tott a kor csô bú -
tor gar ni tú rái nak, az egy kor volt mo dern ség, új -
sze rû ség, ipa ri fej lett ség szim bó lu mai nak sor sá -
hoz: az idô úgy lé pett át raj tuk, mint ha so ha sem
lé tez tek vol na. Meg je len tek a mû anya gok…)   

50 éve ír tuk
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Az áp ri li si Ha lá szat hát só bo rí tó ján egy fény -
kép bi zo nyít ja, hogy 1834-ben Szil vás vá ra don
már til tot ták a hal fo gást. Ha tal mas kô be vés ték:
„Ti lal mas a ha lá szat ebatta.” (A vi lág há lón akad -
tam egy kor sze rû ti lal mi táb lá ra. Felira ta:
„TILOS A HALÁSZAT! HA A TÁBLÁT LEVERED,
AKKOR IS.” Az egyik kô ben, a má sik fé men…)
A tó gaz da ság ban a hal sza po ro dás, hal sza po rí -

tás leg fôbb ide je má jus, ám a Ha lá szat va la mi -
lyen ok ból elég szû ken mér te a szak mai ta ná cso -
kat. (Ki vé te les esz ten dô volt 1957.) 

Jaczó Im re cik ke – Kí sér le tek an ti bio ti ku mok -
kal – iga zi hely zet rajz. „A ponty te nyész tést igen
nagy mér ték ben gát ló hasvízkór le küz dé sét min -
den esz köz zel meg kell kí sé rel ni.” (Min den esz -
köz zel! – és ez nem csak egy kor volt így, ha nem
ma is igaz. 1952-ben, a volt NDK-ban,
Schäperclaus pro fesszor el kezd te a hasvízkór le -
küz dé sé re foly ta tott an ti bio ti ku mos kí sér le teit.
Az ô kez de ti ered mé nyei nek nyo mán in dult ha -
zánk ban is a hasvízkór el le ni küz de lem. A kez de -
tek ben Ko vács és Zalay ku ta tók vé gez tek ilyet,
majd 1956-tól ma ga Jaczó Im re is. Az évek so rán
igen csak jó ered mé nyek szü let tek. Ame lyik gaz -
da ság ban si ke res volt a gyó gyí tás, kü lön di csé ret -
ben ré sze sül tek. Hadd te gyem hoz zá: a pon tos
né pe sí té si szá mí tá sok nak, a kí mé le tes hal ke ze -
lés nek, a szak sze rû hal ta kar má nyo zás nak, a hal -
kí mé lô tech no ló giá nak, a hal gaz da gon dos cse le -
ke de tei nek mind-mind fon tos sze re pe volt/van.)

1957-ben még di csôít ve be szél tek az elekt ro -
mos ha lász gé pek rôl. Re mek fo gá si ered mé nyek
szü let tek, s így jól kiegé szí tet ték az ôsi ha lász esz -
kö zö ket. A ter mé sze tes vi zek (Ve len cei-tó, Fer tô
tó, Drá va) hal ál lo má nyá nak fel ku ta tá sá ban, ha -
lai nak szám ba vé te lé re igen hasz nos nak bi zo -
nyul tak ezek a gé pek. A bu da pes ti HAKI is al kal -
ma zott ilyet, az FM Ha lá sza ti Kí sér le ti Üze me
(Szar vas) 25 gép mun ká ját felügyel te. (Ma csak
ki vé te le sen, en ge dély hez kö töt ten, tu do má nyos
ku ta tá si cél lal sza bad al kal maz ni.) 
A jú niu si Ha lá szat bo rí tó já nak bel sô ol da lán

egy fény kép lát ha tó. Cím szö ve ge: A Ve len cei ta -
von du da ne vû ha lász szer szá mot hasz nál nak,
ame lyik ha son ló a ta po ga tó hoz, de nye le is van,
zsák ja is. (Meg néz tem: Her man Ot tó is mer te-e?
Egy sort sem írt ró la…)

Pékh Gyu la, a Ha lá szat fe le lôs szer kesz tô je,
or szá gos ha lá sza ti fô felügye lô, rö vid cikk ben szá -
molt be a ha lá sza ti ága zat ro ha mos fej lô dé sé rôl.
Pél dául: „Az ál la mi gaz da sá gok 1952-ben kezd -
tek el in ten zí veb ben fog lal koz ni a tógazdálkodás-
sal. Ek kor még csak 1500 q ha luk ter mett. 1956-
ban ke re ken 17 000 q ha lat ha lász tak le.” (Ezek -
ben az évek ben in dult az a káp rá za tos ága za ti
fej lô dés, amely nek mi – az ak ko ri fia ta lok – már
köz vet len ha szon él ve zôi le het tünk.)

Woynarovich Elek Cseh szlo vá kiá ban tett lá to -
ga tá sát a Fe né kig tej fel a ka csa te nyész tés? cí mû

szak cikk ben  ír ta le. „Nem csap tam fel ba rom fi -
te nyész tô nek, de a fen ti kér dés nél új ra olyan
pont hoz ju tot tunk, ahol a halhústermelést és
egyál ta lán a tó gaz da sá gok jö ve del me zô sé gét is -
mét üs tö kön le het ra gad ni, ezért nem le het kö -
zöm bös ez a kér dés a legvérbelibb halas elôtt
sem.” A szer zô sok ér vet fel so ra koz ta tott a ka csa -
ne ve lés ha zai be ve ze té sé nek ösz tön zé sé re. (Nem
rész le te zem eze ket, mert Ma gyaror szá gon a
rend szer vál to zás „be tett” a ka csá nak…)

Vá sár he lyi Ist ván, a te kin té lyes ter mé szet ku -
ta tó, a ha zai piszt ráng te nyész tés egy ko ri zász ló -
vi vô je, Miért ká ros a bé ka a tó gaz da ság ban? – tet -
te fel cik ké ben a kér dést. Ugyanis a té má nak gaz -
dag iro dal ma volt, de ezek meg le he tôs egy sí kú -
sá got mu tat nak. Vá sár he lyi a ha zai bé ká kat fej lô -
dé sé ben és táp lál ko zá sá ban faj sze rint rész le tez -
te. Min den bé ka fajt fény ké pen is be mu ta tott.
A bé ka fa jok kö zött nagy a kü lönb ség! (Aki a té ma
iránt ér dek lô dik, ér de mes ezt a ta nul mányt
megis mer nie.)

Oeconomo György – a Hal gaz da sá gi Tröszt
egy ko ri fô ag ro nó mu sa – „ke mény” cik ket írt Új ra
szô nye gen a hi bák!” cím mel. Hát bor zon ga tó ol -
vas mány! Nem „cse me géz nék” a cikk pél dái ból,
ha a hal te nyész tés magánítása után, te hát a kö -
zel múlt ban (!) nem for dul tak vol na elô tó gaz da -
sá gaink ban ha son ló szak sze rût len sé gek.
„Sok szor for dul elô, hogy a hal ta kar má nyo -

zást olyan idô sza ki dol go zók vég zik, akik nek a
legele mibb gya kor la tuk is hiány zik.”
„Szak em ber nek, még pe dig jó szak em ber nek

kell len nie an nak, aki nap ról nap ra fi gye lem mel
kí sé ri a ha lak ét vá gyát, és szük ség sze rint mó do -
sít ja a na pi ada got, hogy egyet len szem drá ga ab -
rak se men jen ve szen dô be.”
„B…án for dult elô, hogy a ha lak ét vágy ta lan -

sá gán a ha lász mes ter úgy kí vánt se gí te ni, hogy
va la hány szor ta kar mányt ta lált a ka rók nál, azo -
kat né hány mé ter rel odábbhelyezte. Mi vel ott
sem ta lál ta meg fe le lô nek a ha lak fo gyasz tá sát, az
el já rást hosszú idôn át gya ko rol ta.”
„V…lón  a kér dé ses tó ta kar má nyo zás ter vét

tel je sí tet ték ugyan, de a há ló ban mindössze né -
hány db ponty volt.”
„Elô for dul még a szu per fosz fát és mész

össze ke ve ré se és azok együt tes ki szó rá sa.” (Ta -
nul ság len ne bô ven még, ám egy kor nem a sa ját
zseb re ment a tre hány ság. Ne he zen ért he tô a
szak mai kö zel múlt, a nagy fo gad ko zá sok ide je
stb. Vagy ennyi re ne héz fog lal ko zás a hal te -
nyész tés?)

Solymos Ede, a ki vá ló ku ta tó, mu zeo ló gus sza -
kí ró, mint oly sok szor, most is egy hasznos „ér de -
kes sé get” mu ta tott be a rég múlt ból. Ez pe dig a
menyhalolaj, ame lyet a hal má já ból nyer tek.
A há lyo gos sze met gyógy ke zel ték ez zel. Er rôl
már a Bib lia is írt…

Tasnádi Ró bert



FELOLDOTT TILALOM. A
CITES felol dot ta a Kasz pi-ten -
ger mel let ti or szá gok viza -
kaviár ex port já ra el ren delt tel -
jes ti lal mat, an nak ered mé nye -
ként, hogy az érin tett ál la mok
megállapodtak a vi za ha lá sza tá -
nak kor lá to zá sá ban. Azer baj -
dzsán, Ka zahsz tán, Irán, Orosz -
or szág és Türk me nisz tán össze -
sen mind össze 3,7 ton nát ex -
por tál hat 2007-ben a pia con
leg ma ga sabb ra ér té kelt ka viár -
fé lé bôl. Az ez év re en ge dé lye -
zett rend kí vül ala csony kvó ták
jel zik, hogy a vi za po pu lá ció to -
vább ra is fo gyat ko zó ban van.
Eurofish Magazine, 2/2007.

BARRAMUNDI  BUL GÁ RIÁ -
BÓL. A brüssze li Eu ró pai Ví zi
Élel mi szer Kiál lí tá son a ten ge ri
hal nagy ke res ke de lem mel fog -
lal ko zó bol gár Atlantic cég be je -
len tet te, hogy a jö vô év ben
akvakultúrás be ru há zá sai nak
el sô ter mé keit is be kí ván ja mu -
tat ni a kiál lí tá son. Az egyik ilyen
ter mék az auszt rá liai barramun-
di ten ge ri hal faj, amely új don -
ság nak szá mít majd az eu ró pai
pia con. A cég már be sze rez te az
el sô iva dék szál lít mányt. A kí -
sér le ti ter me lés évi 15 ton na, de
ha a tech no ló gia ered mé nyes -
nek bi zo nyul, en nek négy sze re -
sét kí ván ják egy na gyobb sza bá -
sú fej lesz tés után elôál lí ta ni.
A tech no ló gia egyéb  ként Hol lan -
diá ban már ki pró bá lás ra ke rült,
azután ke rült sor bul gá riai
adap  tá ció já ra. A ha lak nyolc hó -
nap alatt érik el a 800–1000 g-os
pia ci mé re tet. A cég ter ve zi fe ke -
te-ten ge ri kagy ló és rom busz -
hal-te nyész tés bein dí tá sát is.
Eurofish Magazine, 3/2007.

ANGOLNÁK ÉS KORMO RÁ -
NOK. Svédor szág dé li ré szén, a
Bal ti-ten ger part vi dé kén kb. 60
fész ke lô ko ló niá ban ta lál nak a
kormoránok za var ta lan ott hont.
Ugyanott sú lyos prob lé mát je -
lent az an gol na ál lo mány erôs
meg fo gyat ko zá sa. Svédor szág -
ban a hor gá szok egész éves an -
gol na fo gá si ti la lom mal néz nek
szem be. (Az Eu ró pai Unió nem -
ré gi ben szi go rú ren de le tet ho -

zott az an gol na ál lo mány vé del -
mé re, ami nek kö vet kez mé nye a
fo gá sok kor lá to zá sa a hal faj fô
elô for du lá si te rü le tein. – Szerk.
megj.)  Bi zo nyá ra hasz ná ra vál -
na az an gol na ál lo mány nak a
kormoránok gyé rí té se, mi vel e
ma da rak egyik ked velt, a se kély
vi zek ben könnyen meg sze rez -
he tô zsák má nya az an gol na.
Österreichs Fischerei 7/2007.

AZ AMÚRI GÉB FEJLÔ DÉ -
SE. Ha zánk hoz ha son lóan Len -
gyelor szág ban is szé les kör ben
el ter jedt az el múlt év ti zed -
ben az amúri géb (Perccottus
glenii), amely nek sza po ro dá sát
J. Sikorska, J. Wolnicki és R.
Kaminski szer zôk ak vá riu mi
kö rül mé nyek közt ta nul má -
nyoz ták. Cik kük rend kí vül szé -
pen il luszt rál va mu tat ja be az
ik ra-, a lár va- és az iva dék fej lô -
dést. A sza bad ból be fo gott ha lak
a 18 °C fo kos víz ben már egy
hó nap el tel té vel ív ni kezd tek. Az
egyik leg na gyobb, 13 g sú lyú, 90
mm-es tel jes hosszú sá gú nôs -
tény az ak vá rium üvegfalára he -
lyez te 1246 db ik rá ját. Az ik rát a
hím véd te és gon doz ta. A hosz -
szú kás ik ra sze mek egyik vé gén
vé kony fo na lak se gí tet ték a
meg ta pa dást az alj za ton. Hosz -
szú sá guk 2,17–2,34 mm, szé les -
sé gük 1,06–1,16 mm volt. (A
szakirodalomi ada tok sze rint
en nél jó val na gyobb ik ra mé ret
is elô for dul.) Az ikrtahéj tel je -
sen át lát szó, így az emb rio ná lis
fej lô dés jól meg fi gyel he tô.
A szik   anyagban ap ró zsír csep -
pek lát ha tóak, ame lyek azután
fo ko za to san el tûn nek. A ter mé -

ke nyí tés után 30 órá val az emb -
rió 1,4 mm hosszú. 55 óra után
el kü lö nül a fa rok rész, és ész re -
ve he tôek a még nem szí ne zô -
dött sze mek. Az ötö dik na pon
kez dô dik a sze mek pig men tá ló -
dá sa, ami kor az emb rió hosszú -
sá ga 2,6–2,9 mm. A 8. na pon je -
le nik meg a test pig men tá ció ja
és a vér szí ne zô dé se. Ilyen kor
már az ik rán be lül nyit va van az
emb rió szá ja. 18 °C fo kon 12–13,
20 fo kon kb. 10 nap te lik el a ke -
lé sig. A fris sen kelt lár vák
4,47–4,75 mm hosszú sá gúak,
fel tû nô a nagy fej, az erôs áll ka -
pocs és a ki csiny szikzacskó,
amely a ke lést kö ve tô má so dik
na pon már el tû nik. Már a ke lés
nap ján le ve gôt vesz nek, így fel -
töl tött úszó hó lyag juk le he tô vé
te szi sza bad moz gá su kat és ön ál -
ló táp lál ko zá su kat. Az ak  vá rium -
ban táp lá lé kul kí nált só fé reg
naupliuszokkal egyet len óra
alatt te le töm ték emész tô trak tu -
su kat. A lár vák nö ve ke dé se vi -
szony lag las sú, ter mé sze tes táp -
lá lék ada go lá sa mel lett 35 nap
alatt 16 mm-es tel jes hosszú sá -
got és 55 mg súlyt ér tek el.
Az amúri géb bio ló giai tu laj don -
sá gai, így a rész le tek ben tör té nô
ívás, az utó dok vé del me a tel jes
emb rio ná lis fej lô dés alatt, a kör -
nye zet tel szem  be ni rend kí vü li
el lenál ló ké pes ség (kü lö nö sen a
té len fe né kig be fa gyó vi zek ben)
és a vál to za tos táp lá lék hasz no -
sí tá sa már a lárvakorban két -
ség te le nül hoz zá já rul ah hoz,
hogy e hal faj messze ter jed jen
ter mé sze tes elô for du lá si te rü le -
tén kí vül. Komunikaty Rybackie,
3/2007.
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HASZNOS SZÛRÔ SZERVE -
ZETEK. A szû rô szer ve ze tek
mód já ra táp lál ko zó kagy lók
nagy mennyi sé gû vi zet haj ta nak
át tes tü kön, hogy meg sze rez zék
plank ton ból ál ló táp lá lé ku kat.
En nek so rán nagy mennyi sé gû
nit ro gén és fosz fort is meg köt -
nek, mely anya gok a me zô gaz -
da ság ból, a köz le ke dés bôl és a
szenny víz tisz tí tók ból ke rül a
ten ger be. A Svéd Ag ráregye tem
és a  kristinebergi Ten ger ku ta tó
Ál lo más kö zös ku ta tá si pro jekt je
ki mu tat ta, hogy a kagy lók ha lá -
sza tá val a ked ve zô kör nye ze ti
két sze re sé re nö vel he tô. Azok a
kagy lók, ame lyek az em be ri fo -
gyasz tás szem pont já ból túl sá go -
san ap rók, le da rá lás ra ke rül nek,
így feletet he tôk pél dául bio-tojó-
tyúkokkal vagy más há zi ál la tok -
kal. Eurofish Magazine 2/2007.

NEMZETKÖZI DÍSZHALAS
SZERVEZET. Az 1980-ban ala -

pí tott Ornamental Fish Inter -
national  (OFI) szer ve zet nek
je len  leg 38 or szág ból 190 tag ja
van, köz tük te nyész tôk, be -
gyûj tôk, ke res ke dôk, ex por tô -
rök, im por tô rök. Cél juk az ak -
va risz ti kai ága zat ér de kei nek
kép vi se le te vi lág szer te. Há rom
ak tuá lis té ma, ame lyek je len -
leg fog lal koz tat ják a szer ve ze -
tet: Egyez ség kiala kí tá sa az ál -
lat jó lé ti moz gal mak kal, szak -
mai ala po kon nyug vó jo gi sza -
bá lyo zás eléré se az ál lat jó lét
te rü le tén. Szi go rú sza bá lyok és
in for má ciós rend szer kiala kí -
tá sa az egyes ter je dô ben lé vô
hal be teg sé gek (pl. a koi her -
pesz ví rus) el le ni küz de lem -
ben. Az egyes or szá gok (pl.
Bra zí lia) ál tal életbeléptetett
szi go rú hal ex port sza bá lyo zás
be tar ta tá sa a szer ve zet tag jai
kö ré ben. Aquaculture Europe,
March 2007.

FÉLHIVATALOS HAL OR ZÁS.
Az EU Bi zott ság megál la pí tot ta,
hogy Dá nia Bal ti-ten ger bôl szár -
ma zó hal zsák má nyá nak minte-
gy 13%-a nem ke rült re giszt rá -
lás ra, míg Len gyelor szág ese té -
ben ez az ér ték 50%! Az ada tok
ab ból a je len tés bôl szár maz nak,
ame lyet a ha lá sza ti felügye lôk
2005–2006-ban, nyolc EU ta gor -
szág nál el vég zett vizs gá la tai ról
tet tek köz zé. Az érin tett or szá -
gok „hi ba szá za lé ka” a fen ti két
ér ték kö zött ala kult, ki vé ve
Lettor szá got, ahol csak 7,6%
volt az el té rés. A prob lé ma ki kü -
szö bö lé sé re az il le té kes dán mi -
nisz té riu mok 2006-ban át fo gó
vizs gá la tot kez de mé nyez tek a
hal ke res ke de lem te rü le tén.
E vizs gá lat ki ter jed a fel vá sár -
lók ra, a ter me lôk re, a ven dég lá -
tó ipar ra, a kis ke res ke de lem re
és a ha lász ha jók ra is. Eurofish
Magazine, 2/2007.    

Dr. Pin tér Ká roly
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A Ta nács 1941/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 11.) az
egyes hal ál lo má nyok ra és halállománycsoportokra vo nat -
ko zó, a Bal ti-ten ge ren al kal ma zan dó ha lá sza ti le he tô sé gek -
nek és kap cso ló dó fel té te lek nek a 2007. év re tör té nô meg -
ha tá ro zá sá ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L367, 2006. de cem ber 22.
1. ol dal

A Ta nács 1969/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 19.) bi -
zo nyos ha lá sza ti ter mé kek irány adó árá nak és kö zös sé gi
ter me lôi árá nak a 2007-es ha lá sza ti év re vo nat ko zó, a
104/2000/EK ren de let sze rin ti meg ha tá ro zá sá ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L368, 2006. de cem ber 23.
1. ol dal

A Ta nács 2015/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 19.) a
kö zös sé gi ha lász ha jók egyes mély ten ge ri hal ál lo má nyok ra
vo nat ko zó, 2007-es és 2008-as ha lá sza ti le he tô sé gei nek rög -
zí té sé rôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L384, 2006. de cem ber 29.
28. ol dal

A Bi zott ság 2017/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 20.)
az 51/2006/EK ta ná csi ren de let nek a nor vég tô ke hal-ál lo -
mány IIa. (kö zös sé gi vi zek), IIIa. és IV. (kö zös sé gi vi zek)
ICES-övezetben foly ta tott ha lá sza tá ra vo nat ko zó fo gá si kor -
lá to zá sok te kin te té ben tör té nô mó do sí tá sá ról
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L384, 2006. de cem ber 29.
44. ol dal

Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1921/2006/EK ren de le te
(2006. de cem ber 18.) a tag ál la mok ban ki ra ko dott ha lá sza ti
ter mé kek re vo nat ko zó adat szol gál ta tás ról és az 1382/91/EGK
ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rôl (1)
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L401, 2006. de cem ber 30.
1. ol dal

A Ta nács 1966/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.) a
ha lá sza ti te vé keny sé gek re vo nat ko zó in for má ció elekt ro ni -
kus rög zí té sé rôl és je len té sé rôl, va la mint a táv ér zé ke lés
esz kö zei rôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L409, 2006. de cem ber 30.
1. ol dal

A Ta nács 1967/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.) a
föld kö zi-ten ge ri ha lá sza ti erô for rá sok fenn tart ha tó kiak ná -
zá sá val kap cso la tos irá nyí tá si in téz ke dé sek rôl, a
2847/93/EGK ren de let mó do sí tá sá ról és az 1626/94/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L409, 2006. de cem ber 30.
11. ol dal

A Bi zott ság 2032/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.) a
104/2000/EK ta ná csi ren de let I. mel lék le té ben fel so rolt ha -
lá sza ti ter mé kek kö zös sé gi ki vo ná si és eladá si árá nak a
2007-os ha lá sza ti év re va ló rög zí té sé rôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L414, 2006. de cem ber 30.
58. ol dal

A Bi zott ság 2033/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.) a
104/2000/EK ta ná csi ren de let II. mel lék le té ben fel so rolt ha -
lá sza ti ter mé kek kö zös sé gi eladá si árá nak a 2007-os ha lá -
sza ti év re va ló rög zí té sé rôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L414, 2006. de cem ber 30. 66.
ol dal

A Bi zott ság 2034/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.)
egyes ha lá sza ti ter mé kek re fe ren cia árá nak a 2007-os ha lá -
sza ti év re va ló rög zí té sé rôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L414, 2006. de cem ber 30.
68. ol dal

A Bi zott ság 2035/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.)
az egyes ha lá sza ti ter mé kek re vo nat ko zó kész let át vi te li tá -
mo ga tás és áta lány tá mo ga tás össze gé nek a 2007-os ha lá -
sza ti év re va ló rög zí té sé rôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L414, 2006. de cem ber 30.
72. ol dal

A Bi zott ság 2036/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.)
az egyes ha lá sza ti ter mé kek re vo nat ko zó ma gán tá ro lá si tá -
mo ga tás össze gé nek a 2007-os ha lá sza ti év re va ló rög zí té -
sé rôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L414, 2006. de cem ber 30.
74. ol dal

A Bi zott ság 2037/2006/EK ren de le te (2006. de cem ber 21.) a
2007-os ha lá sza ti év so rán a piac ról ki vont ha lá sza ti ter mé -
kek te kin te té ben a pén zü gyi tá mo ga tás és az ah hoz kap cso -
ló dó elô leg ki szá mí tá sá nál al kal ma zan dó áta lány össze gek
rög zí té sé rôl
Hi va ta los Lap, 49. év fo lyam, L414, 2006. de cem ber 30.
75. ol dal

A Ta nács 41/2007/EK ren de le te (2006. de cem ber 21) a bi zo -
nyos hal ál lo má nyok ra és halállománycsoportokra vo nat ko -
zó, hal fo gá si kor lá to zá sok alá tar to zó vi ze ken tar tóz ko dó
kö zös sé gi ha jó kon és a kö zös sé gi vi ze ken al kal ma zan dó ha -
lá sza ti le he tô sé gek nek és kap cso ló dó fel té te lek nek a 2007.
év re tör té nô meg ha tá ro zá sá ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L15, 2007. ja nuár 20. 1. oldal

2007/166/EK A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. ja nuár 9.) a ha -
lá sza ti erô for rá sok kö zös ha lá sza ti po li ti ka alap ján tör té nô
vé del mé rôl és fenn tart ha tó kiak ná zá sá ról szó ló
2371/2002/EK ta ná csi ren de let 28. cik ké nek (4) be kez dé se
alap ján a kö zös sé gi el len ôrök és vizs gá la ti esz kö zök jegy zé -
ké nek el fo ga dá sá ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L76, 2007. már cius 16.
22. oldal

2007/167/EK A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. már cius 15.) a
Saint Pierre és Miquelonról be ho zott bi zo nyos ha lá sza ti ter -
mé kek te kin te té ben a 2001/822/EK ta ná csi ha tá ro zat ban
meg ha tá ro zott szár ma zá si sza bá lyok tól va ló el té rés rôl (az
ér te sí tés a C(2007) 834. szá mú do ku men tum mal tör tént) (1)
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L76, 2007. már cius 16.
32. oldal

Tá jé koz ta tás az Eu ró pai Kö zös ség és a Ma rok kói Ki rály ság
kö zött lét re jött ha lá sza ti part ner sé gi megál la po dás ha tály -
ba lé pé sé nek idô pont já ról
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L78, 2007. már cius 17. -
31. ol dal

2007/206/EK A Bi zott ság ha tá ro za ta (2007. már cius 29.) a
kö zös ha lá sza ti po li ti ka ke re té ben a nyílt ten ge ri/tá vol sá gi
flot ta te kin te té ben felál lí tott re gio ná lis ta nács adó tes tü let
mû kö dé sé nek0 meg kez dé sé rôl
Hi va ta los Lap, 50. év fo lyam, L91, 2007. már cius 31.
52. oldal

EU ha lá sza ti jogszabályfigyelô
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Ma gyaror szág az 1860-as
évek ben ki tört rák pes -
tis meg je le né se elôtt

Eu ró pa egyik leg jobb ál lo má -
nyá val ren del ke zett. Je len leg
Ma gyaror szág te rü le té rôl há -
rom ôs ho nos (Astacus astacus
LINNAEUS – fo lya mi rák, Astacus
leptodactylus ESCHOLZ – kecs ke -
rák, Austropotamobius torren-
tium SCHRANK – kövirák) és há -
rom idegenhonos (Orconectes
limosus RAFINESQUE – cifrarák,
Pacifastacus leniusculus DANA –
jel zô rák, Eriocheir sinensis
MILNA– EDWARDS – kí nai gyap -
jasollójú rák) Astacidae, Cam-
baridae és Grapsidae faj je len -
lé te is mert, az O. limosus gyor -
san ter jed a Du ná ba fo lyó sík vi -
dé ki áram ló vi zek ben, a P.
leniusculus és az E. sinensis pe -
dig az el múlt tíz év ben je lent
meg ha zánk ban. 
A Decapoda fa jok a ha zai

makroszkópikus ví zi ge rinc te -
len fau na leg na gyobb tag jai,
ame lyek sok fé le ha tást fej te nek
ki. A me der anyag moz ga tá sá val
a be né pe sí tett élô hely szer ke ze -
tét po zi tí van be fo lyá sol ják
(STATZNER ÉS MTSAI 2003) azál tal,
hogy nö ve lik a bentikus al gák
ter me lé sét, csök ken tik a
Bryozoa együt te sek nö ve ke dé -
sét és túlélé sét. Emel lett nö ve lik
a mak ro ge rinc te len faj gaz dag -
sá got (CALLAGHAN ÉS KARLSON
2002, STENROTH ÉS NYSTRÖM
2003) és a táp lá lék há ló zat fon -
tos tag ja ként pe dig idô le ge sen a

kisemlôsök do mi náns táp lá lék -
ál la tai vá is vál hat nak (LANSZKY
ÉS MOL NÁR 2003, SIDOROVICH ÉS

MTSAI 2002) (PUKY ÉS SCHÁD
2006). Ha zai ter mé szet vé del mi
hely ze tük rend ha gyó. Bár az A.
astacus és az A. torrentium is
sze re pel a Nem zet kö zi Vö rös
Könyv ben, az or szá gos vé de lem
csak ez utób bi ra ter jed ki, szem -
ben több más szom szé dos or -
szág tör vény ke zé sé vel, ahol
mind két fajt ter mé szet vé del mi
ol ta lom ban ré sze sí tet ték
(13/2001. (V. 9.) KöM ren de let
2001, 50/93, 1993, 76/1998
1998,82/2002 2002).A fo lya mi
rák po pu lá ciók csök ke né sé nek
okai el sô sor ban a rák pes tis
(Aphanomyces astaci) és az
egyéb be teg sé gek (Saprolegnia
fa jok, a Thelohania contejeani
okoz ta por ce lán be teg ség), va la -

mint a Psorospermium haeckeli
pa ra zi ta el ter je dé se és a kör -
nye zet szennye zés, a fo lyó sza bá -
lyo zá sok, a ví zi öko szisz té má ba
tör té nô em be ri beavat ko zá sok. 
Fel mé ré seink cél ja volt a

meg lé vô ál lo má nyok el ter je dé -
sé nek vizs gá la ta és a le het sé ges
élô he lyek fel mé ré se. A je len le -
gi kör nye ze ti ál la po tok is me re -
té ben, re mél jük le he tô ség nyí -
lik majd a le het sé ges rák élô he -
lyek be né pe sí té sé re is. Ez a
gon do lat már a múlt szá zad ele -
jén fel me rült a ma gyar ku ta tók
kö ré ben (LA KA TOS 1905), és Eu -
ró pá ban már több or szág ban
gya kor lat tá is vált.

Iro dal mi ada tok

A fo lya mi rá kok ha zai el ter je -
dé si ada tai hiá nyo sak, an nak el -
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A ha zai fo lya mi rá kok el ter je dé se
He ge dûs Ré ka 

Ha lá sza ti és Ön tö zé si Ku ta tó in té zet; H-5540 Szar vas, An na-li get 8.

1. kép. Fo lya mi rák (Astacus astacus) 
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le né re, hogy ko ráb ban több kí -
sér let tör tént a fa jok, el sô sor ban
az Astacus astacus ál lo má nyok
fel tér ké pe zé sé re. Az el sô fau-
nisztikai szem pont ból is ki -
emelke dô mun ka: ENTZ (1909)
„A ma  gyaror szá gi fo lya mi rá -
kok ról” írt ta nul má nya, mely ben
összeg zi a ha zai fa jok ko ráb bi
iro dal mi ada tait, és szá mos új
elô for du lá si he lyet is megem lít.
A leg ki ter jed tebb fel mé rést 1956
és 1962 kö zött Thuránszky Zol -
tán vé gez te, aki össze sen 614
áram ló vi zet vizs gált meg. Az ál -
ta la fel mért vi zek hossza 22 000
km volt, ami nek 5%-ban ta lált jó
ál lo mányt, és to váb bi 20%-át
rák te le pí tés re al kal mas nak ta -
lál ta, és össze sí tet te a Ma gyar
Ter mé szet tu do má nyi Mú zeum
1910–1960-ig gyûj tött rák anya -
gá nak ada tait (THURÁNSZKY ÉS

FOR RÓ 1987). Ezek mel lett be szá -
mol az el sô „jö ve vény” faj, a
cifrarák (Orconectes limosus)
meg je le né sé rôl is, mely faj ma
már sze re pel a Nem ze ti Bio -
diverzitás-monitorozó Rend szer
po pu lá ció szin tû mo ni to ro zás ra
je lölt fa jai kö zött (FOR RÓ 1997).
Az ezt kö ve tô évek ben a fo gá si
ada tok fo ko za tos csök ke nést
mu tat tak, töb bek kö zött az 1956-
ban – egyes fel té te le zé sek sze -
rint – új ból fel tûnt rák pes tis nek
is kö szön he tôen. Az 1962-ben
még 8–9 ton nás ex port mennyi -
ség után a ha zai fo gás 1980–ra
alig ér te el az 1 ton nát (PIN TÉR ÉS
THURÁNSZKY 1983). Az oko kat ke -
res ve a ter mé sze tes rák ál lo -
mány ala ku lá sát vizs gál ta a Ba -
la ton víz gyûj tô jé nek te rü le tén
Szipola Im re 1983 és 1985 kö zött
(SZIPOLA, 1986), majd a ku ta tást
1991–1993 kö zött ki ter jesz tet te a
Nyu gat- Za lai és Dél-Vasi te rü le -
tek re Mu ra ke resz túr és Ják vo -
na láig, to váb bá a Za la kö ze péig
a Sár víz és mel lék ágai te rü le tén.

A faj meg fo gyat ko zá sát töb ben is
ész lel ték (KISZELY 1992, 1994,
PIN TÉR ÉS THURÁNSZKY 1983), az
okok kö zött az élô he lyek ki szá -
ra dá sa, szennye zés és is me ret -
len té nye zôk sze re pel tek. 2002-
ben az ötö dik tíz lá bú, a jel zô rák
(Pacifastacus leniusculus) meg -
je le né sé re a Gyön gyös-pa tak ban
elô ször IL LÉS (2002A, B) hív ta fel
a fi gyel met. Ezek után 2005-ben
meg je lent egy faunisztikai
össze fog la ló, mely ben az 1950-
es, 1970-es és az 1980-as évek -
bôl és zö mé ben 1992–2004-ig
ter je dô idô szak ból össze  gyûj tött
ada tok ból kap ha tunk ké pet a
ha zai ál lo mány hely ze té rôl (KO -
VÁCS ÉS MTSAI 2005). Az ôs ho nos
tíz lá bú rá kok egy re ve szé lyez te -
tet teb bé vá ló hely ze tét vizs gál va
foly tat ta a ku ta tá so kat Dr. Puky
Mik lós, aki sa ját fel mé ré sei és
több mint 20 szak ér tô pub li ká -
lat lan ada tai alap ján el ter je dé si
tér ké pe ket ké szí tett (PUKY ÉS

SCHÁD 2006B) a ha zai fa jok ról.

Az al kal ma zott vizs gá la ti
mód sze rek

Az ál la tok gyûj té sé re több fé -
le mód szert al kal maz tunk, a
terepi adott sá gok tól füg gôen.

A be fo gott pél dá nyok két met ri -
kus pa ra mé te rét (test hossz, tö -
meg) vet tük fel. A mé ré sek be -
fe je zé se után az ál la to kat a be -
gyûj tés he lyén visszaen ged tük. 
A rá kok fo gá sa egy részt

egye  lés sel tör tént, mely so rán a
ki vá lasz tott patak, vagy fo lyó -
sza ka szon fo lya ma to san ha lad -
va a rá ko kat bú vó he lyei ken, kö -
vek alatt, gyö ke rek kö zött, par ti
iszap ba vájt üre gek ben meg fi -
gye lés alap ján pró bál tuk be fog -
ni. En nél a mód szer nél alap ve -
tô té nye zô ként ala csony víz ál lás
és át lát szó ság a fon tos, ami a
vizs gá la tok ki vi te lez he tô sé gét
nagy ban be fo lyá sol ta. A ha gyo -
má nyos fo gás sze rint vesszô re
erô sí tett hal da ra bot is hasz nál -
tunk. A felcsalizott pál cát a rá -
kok bú vó he lyé nek kö ze lé be
tûz tük, és rö vid vá ra ko zás után,
amint a rák meg ta lál ta a hal da -
ra bot és ol lói val be le ka pasz -
kod va táp lál koz ni kez dett, a
pál cát óva to san megemel ve, a
rák alá kis me rí tô há lót tart va
fog tuk be.
Ezen kí vül hasz nál tuk a rák -

fo gó há lót vagy rá csát (2. kép),
ami tu laj don kép pen kis eme lô -
há ló, mely nek kö ze pé be csa lit
(hal da rab, máj, csirkebél stb.)
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he lyez tünk, majd 10–20 per ces
vá ra ko zás után megemel tük. 
A leg biz to sabb fo gást a kü -

lön fé le var sák se gít sé gé vel ér -
tük el. A vizs gá la tok hoz há rom
finn ter ve zé sû és gyárt má nyú
csap dát hasz nál tunk. A „Jatti -
merta” (3. kép) és a Rapurosva
csap dák a legalább 30–40 cm
mély ál ló víz ben vagy las sú fo -
lyá sú fo lyók ban vol tak ered mé -
nye sek. A cson ka gú la ala kú,
kis mé re tû Rapumökki csap dá -
kat a kisvízfolyások rák ál lo má -
nyá nak fo gá sá ra al kal maz tuk.
A Ti sza fo lyó ma gyaror szá gi

fel sô sza ka szán Ti sza becs és Ti -
sza kó ród kö zöt ti és a Nagy ar és
Ti va dar kö zöt ti min ta he lye ket
egy hor doz ha tó, ak ku mu lá tor -
ral üze mel te tett Zaklad Elek -
tronicki Radet (lengyel) gyárt -
má nyú IUP-12 tí pu sú elekt ro -
mos ha lász gép pel a me der ben
gya lo gol va min táz tuk meg
(4. kép). A Jánd és Ti szaa dony
mel let ti min ta vé te li pon tok nál a
fel mé rés egy mû anyag csó nak -
ba te le pí tett Hans Grassl gyárt -
má nyú EL 63 II tí pu sú pul zá ló
egyen ára mot szol gál ta tó elekt -
ro mos ha lász gép pel (200–600 V
és 3,5 kW) és ki he lye zett gú la
ala kú csap dák kal tör tént. 

Ered mé nyek

Dr. Kiszely Pál a Za la és a
Rá ba fo lyó víz gyûj tô jén, azon
be lül is a he lyiek in for má ciói
alap ján meg je lölt te rü le te ken,
és a po ten ciá lis élô he lye ken
vég  zett fel mé ré se ket. A min ta -
vé te li te rü le te ket az 1. áb ra
szem lél te ti.
A Za la a ha zai víz te rü le tek

kö zül min dig is a leg ki vá lóbb
élô hely nek bi zo nyult, tisz ta vi -
zû pa tak jai val és a fo lya mi rák
élô he lyek gaz dag kí ná la tá val. A
Ba la ton leg na gyobb mel lék vi ze,

a víz szál lí tá sa évi át lag ban 10
m3/s. Hossza mintegy 130 km.
Mel lék vi zei bal fe lôl a Sárviz
(Za la szentiván nál), jobb fe lôl a
Válicka, és a Kapornaki völgy -
ben le fo lyó Nagy-csa tor na.
A víz  fe les leg Nyu gat ról K-re
csök ken. A víz mi nô ség Za lae -
ger szeg fe lett I. és II. alat ta II. és
III. osz tály kö zött in ga do zik víz -
ál lás sze rint. A völgy na gyobb
ré sze és a mel lék pa ta kok tor ko -
la ti völgy sza ka sza ár tér.

Csö dé nél a part sza kasz ka vi -
csos, agya gos, már gás part fa lú,
ben ne min de nütt jól lát sza nak
a rá kok ál tal ké szí tett la kó üre -
gek. A víz alat ti lyu kak so ro za ta
elô re je lez te, hogy rá kok ban
bô vel ke dik ez a rész, ami igaz -
nak is bi zo nyult, mi vel 19 db
rák volt a há rom le ra kott csap -
dá ban. A leg na gyobb 13 cm
testhosszú és 133 g tö me gû volt,
ami a na gyobb fo lya mi rá kok
kö zé tar to zik, de a töb bi rák is
na gyon szép és egész sé ges volt.
A 19 rák ból 6 db volt 100 g kö -

ze lé ben, és 14 db volt mé re tes.
A vizs gá lat sze rint Za la lö vô fe -
lett is még min dig na gyon szép
a rák ál lo mány, nagy egyed sû -
rû ség gel. Ez a sza kasz a vizs gált
vi zek egyik leg jobb já nak bi zo -
nyult. Za la szent grót nál a fo lyó
gyor sabb sod rá sú, med re vál to -
za to sabb, a part vo nal kö ves és
fák kal be nôtt. A fûz fák gyö ke rei
alatt lát szó lag jó élô he lyek vol -
tak, de a fel mé rés so rán saj nos
er re nem ta lál tunk konk rét bi -
zo nyí té kot. Bó ka há zá nál a fo lyó
ná das sal sze gé lye zett, las sú fo -
lyá sú, med re isza pos. Nem ti pi -
ku san jó élô hely a rá kok szá -
má ra. Zöm mel kecs ke rá kok
(Astacus leptodactylus) ke rül tek
a csap dák ba, de egy fo gott pél -
dány ar ról árul ko dik, hogy er re
a sza kasz ra is le jut hat nak ne -
mes rá kok. Za la apá ti nál a Za la
sza bá lyo zott me der ben, sás sal,
nád dal sze gé lyez ve ha lad a Kis-
Ba la ton fe lé. A fel mé ré sek sze -
rint a Za la al sóbb sza ka szain
Bó ka há zá tól dél re egé szen a
Kis-Ba la ton ba va ló beöm lé sig
sû rû kecs ke rák po pu lá ció él.
A víz  par tot fô képp sás és nád
sze gé lye zi, he lyen ként azon ban
fûz fák és bok rok ta lál ha tók.
A me der hor da lé kos, isza pos,
agya gos. A fel mé ré sek sze rint a
kecs ke rá kok át lag tö me ge 22 g
volt, ami vagy egy csö kött fej lô dé -
sû, de in kább egy fia ta lo dó po pu -
lá ció ra utal. A leg na gyobb hí mek
tö me ge sem ér te el az 50 g-ot.
A ku ta tás so rán né hány ta vat

is meg vizs gál tunk, me lyek kö -
zül jó élô hely nek és rák te le pí -
tés re ígé re tes nek bi zo nyult a
Bo ros tyán-tó, a Za la csá nyi-víz -
tá ro zó, a Ba ján se nyei hor gász -
tó, a Vadása-tó, és a Pusz ta -
szent lász lói tó. A ta vak je len tô -
sé ge hang sú lyo sabb a mes ter -
sé ges sza po rí tás szem pont já ból,
hi szen in ten zí vebb mó don

3. kép. Jattimerta tí pu sú,
finn gyárt má nyú csap da 
(Dr. Kiszely Pál fel vé te lei) 
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meg  va ló sít ha tó a te nyész tés,
mint a fo lyók ban, pa ta kok ban.
Fi gye lem re mél tó élô hely -

nek bi zo nyul tak a Za la víz gyûj -
tô jén még a Válicka, a Kerca és
a Ker ka. A Válicka med re sza -
bá lyo zott, az alap kô zet tôl tel je -
sen ide gen ba zalt kö vek szi lár -
dít ják a part vo na lat, az iszap ból
he lyen ként sû rû ná das, gyé ké -
nyes nôtt. Itt a ke nô csös, ra ga -
dós iszap a rá kok je len lé tét tel -
je sen ki zár ta. Egy sza ka szon
azon ban ár nyas ga lé ria er dô ta -
lál ha tó, ahol a par ti fûz fák alatt
már ked ve zôbb élô hely le het a
rá kok szá má ra, de a je len lé tük -
re nem ta lál tunk ele gen dô bi zo -
nyí té kot. En nek el le né re nem
ál lít ha tó, hogy a Felsô-Válicka
tel je sen men tes a rá kok tól, csu -
pán az, hogy ezen a sza ka szon,
ha van is szór vány ban rák, az
ál lo mány je len ték te len. Bak
köz ség ha tá rá ban a patak ál la -
po ta még az elô zô nél is rossz-
abb. A nö vény zet erô sen be nôt -
te, a víz za va ros, bar nás.
A Kerca rend kí vül szép, sza -

bá lyo zat lan med rû, tisz ta vi zû
patak. Már el sô rá né zés re is
rákos víz, ko ráb bi fo gá si ada tok
is jel zik a fo lya mi rák je len lé tét
(SAL LAI ÉS PUKY 1998; KO VÁCS ÉS

MTSAI 2005). A part ol dal te le
van lyu kak kal, a vízbelógó gyö -
ke rû fûzek és ége rek ideá lis
élô he lyet sej tet nek. A fel mé rés
so rán Ker ca szo mor nál és Ba -
ján se nye mel let ti sza ka szon is
si ke rült ada tot gyûj te ni.
A Szlo vé niá ban ere dô Ker ka

fo lyó hossza 60 km, víz já rá sa
in ga do zó. Négy patak vi zét
egye sít ve fo lyik be le a Mu rá ba.
A Ker ka fel sô sza ka sza bô vi zû,
gyors le fo lyá sú. Med re fô képp
ka vi csos, ke mény alj za tú, fi no -
mabb hor da lék csak a part sze -
gé lye ken ta lál ha tó. Az al só sza -
ka szon a fo lyó le las sul. Év szá -

za do kon át gon dot oko zott a
nagy víz fe les leg el ve ze té se,
ezért 1798 óta több sza kasz ban
va ló sult meg a fo lyó víz ren de -
zé se. A beavat ko zás öko ló giai -
lag ká ros kö vet kez mé nyei jól
meg fi gyel he tôk, az egy ko ri
mel  lék  ágak le fû zôd tek, fel töl -
tôd tek, majd ma gas sá so sok ká,
bo kor fü ze sek ké, ége re sek ké
ala  kul tak. A fo lyó sza bá lyo zás
után sok évig hí re sem volt a
rák nak a Ker ká ban. Az utób bi
évek ben azon ban a rá kok új bó -
li fel buk ka ná sá ról szá mol tak
be, amit most már mi is meg tu -
dunk erô sí te ni. A ki fo gott egye -
dek mé re te is azt jel zi, hogy egy
fia ta lo dó rák po pu lá ció él.

Rá ba:

Észak- Du nán túl leg hosz -
szabb, leg je len tô sebb fo lyó ja.
Auszt riá ban 1200 m ma gas ság -
ban két ág ból ered. Al só szöl nö -
kön éri el a ma gyar ha tárt, majd
Szent gott hárd elôtt vég le ge sen
Ma gyaror szág te rü le té re ér.
Jelen tô sebb mel lék fo lyói balol -
da li a Lapincs, Pinka, So rok,

Gyön  gyös, Rép ce-ár apasz tó
csa   tor na és a jobb ol da li a Her -
pe nyô és a Mar cal. A víz át la gos
se bes sé ge 2,1–11 km/h, amely
nagy ban függ az auszt riai esô -
zé sek tôl, il let ve a hó ol va dás tól.
A me der szé les sé ge 30–50 m,
víz mély sé ge 1–2,5 m, míg a
duz zasz tó mû vek elôtt 10–12 m.
A Rá ba víz mi nô sé ge a ha tár tól
Vár ke szôig I., alat ta a tor ko la tig
II. osz tá lyú. Jel lem zô rá a sok
ka nyar és mû tárgy me lyek kel
út ja köz ben ta lál ko zik pl. (több
erô mû, duz zasz tó mû, híd ma -
rad vá nyok stb.). Ál ta lá ban se -
kély, a duz zasz tott sza ka szai és
üzem víz csa tor nái mé lyeb bek.
A Rá ba ezen a te rü le ten még
igen se bes fo lyá sú, s bár ké sôbb
ugyan le las sul, egye net len
mély  sé gei, ha tal mas víz fel szín
alat ti for gók és ör vé nyek jel -
lem zik. Víz fo lyá sá ra jel lem zô,
hogy a sze szé lyes ár vi zek ta -
vasszal, míg a kisvizek nyár vé -
gén je lent kez nek.
A te rü let ki vá lasz tá sá nál je -

len tôs szem pont volt, hogy a
Rá ba egyik mel lék fo lyó já ban a
Gyön gyös–pa tak ban fel buk kant

4. kép. Gya lo gos elekt ro mos ha lá szat IUP-12 tí pu sú gép pel
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az ame ri kai ere de tû jel zô rák
(Pacifastacus leniusculus) (IL -
LÉS, 2002A, B), ami azért is na -
gyon fon tos, mert két egy más tól
füg get len vizs gá lat is ki mu tat ta,
hogy a Gyön gyös bôl és a Kô sze -
gi Csó na ká zó-tó ból fo gott egye -
dek egy ré sze hor do zó ja a rák -
pes tis nek. A rák pes tis gom bás
meg be te ge dés, az Aphanomyces
astaci ne vû gomba okoz za és az
eu ró pai rák fa jok annyi ra ér zé -
ke nyek a kór ra, hogy a meg fer -
tô zött egye dek mind el pusz tul -
nak, míg az ame ri kai fa jok
egye dei ugyan meg fer tô zôd het -
nek, de a be teg sé get sok egyed
túléli, és hor do zó vá vá lik. Az Al -
só szöl nö ki sza ka szon si ke rült is
jól fej lett jel zô rá ko kat fog ni.
A leg na gyobb egy 64 g-os nôs -
tény, a leg ki sebb egy 11 g-os
szin tén nôs tény volt. Kör mend -
nél vi szont a Pinka és Rá ba
össze  fo lyá sá nál már nem volt
fo gás. Va ló szí nû leg a Gyön -
gyös ben meg je lent jel zô rá kok
fo ko za to san né pe sí tik be a Rá -
bát és an nak mel lék fo lyóit.
Az el sô pio ní rok, ha hor do zók,
vi szik ma guk kal a rák pes tis
kór oko zó ját, és így köz vet ve
kiirt ják az ôs ho nos rák fa jo kat.
Vi tat ha tó per sze, hogy a Rá ba
leg fel sô ha zai sza ka szán meg -
ta lált egye dek a Gyön gyös bôl
va lók-e, hi szen könnyen le het -
sé ges, hogy Auszt riá ban nem -
csak a Gyön gyös be, de a Rá bá -
ba vagy an nak va la me lyik ausz-
t riai mel lék fo lyó já ba is he lyez -
tek ki jel zô rá ko kat. A Rá ba ma -
gyaror szá gi víz gyûj tô te rü le tén
a ha zai fa jok sor sa gya kor la ti -
lag meg pe csé te lô dött. Fé lô,
hogy a kö ze li Za lai víz gyûj tô te -
rü le tek is meg fer tô zôd nek,
ame lyek pe dig a leg jobb élô he -
lyei a fo lya mi rák nak és az itt
ta lál ha tó ál lo mány ge ne ti kai lag
is igen ér té kes. Ezt megelô zen -

dô, ko moly kam pányt kel le ne
in dí ta ni a vé let len sze rû be hur -
co lás el ke rü lé sé re, el sô sor ban
a hor gá szok kö ré ben, akik ned -
ves fel sze re lé sük kel egyik víz -
rôl a má sik ra hur col hat ják a
rák pes tis kór oko zó ját tar tal ma -
zó fer tô zött vi zet. A Rá ba víz -
gyûj tô jén tett fel mé ré sek vál to -
zó ered mé nye ket mu tat tak
Nem jár tunk si ker rel a 5364. sz.
patak ese té ben, Far kas fá nál.
Mi vel a Rá bán már bi zo nyí ték
ke rült elô a jel zô rák meg lé té re,
az összes Rá bá ba öm lô patak és
víz fo lyás vizs gá la ta je len tôs le -
het. A pa tak el vi je len tô sé ge,
hogy to pog rá fiai lag ez van leg -
kö ze lebb a Za la víz gyûj tô jé hez
(mind össze 10 km a tá vol ság),
ahol a sok és he lyen ként igen
je len tôs ne mes rák po pu lá ció
él. A Szöl nöki patak,  Má riaúj -
fa lui hor gász tó és a Szakony -
falui-patak jó élô hely nek lát -
szott, de sem egye lé ses sem
csap dás mód szer nem ho zott
ered ményt. Eh hez ha son lóan
nem járt si ker rel a Perint Szom -
bat hely nél és a Lapincs ér Al só -
szöl nök nél. Gencs  apá ti ban bár
nem si ke rült fo gás sal alá tá -
masz ta ni, de a lyu kak jel le ge és
gya ko ri sá ga azt mu tat ta, hogy a
pa tak nak ezen a sza ka szán biz -
to san él nek rá kok. Mi vel a
Perint vi zé nek egy ré sze a jel zô -
rá kok tól erô sen be né pe sí tett
Gyön gyös bôl szár ma zik, a
Perint it te ni rák jai csakis Paci -
fas tacusok le het nek. Zsen nyé -
nél az erô sen sza bá lyo zott So -
rok pa ta kot is meg ku tat tuk.
A nyíl egye ne sen ve ze tô patak
1,5–2 m/sec se bes ség gel szá -
guld, a part ja ba zalt kö vek kel
van bo rít va. Egye lés sel, kô for -
ga tás sal és rá csá val igye kez -
tünk rá kot fog ni, ered mény te le -
nül. Pe cöl nél a Boláta és a
Gyön gyös ta lál ko zá sá nál, köz -

vet le nül a köz úti híd mel let ti
fel mé rés kor ugyanígy jár tunk.
Né hány lyuk kez de mény volt ta -
lál ha tó, amit ta lán rá kok kezd -
tek el ké szí te ni. A Gyön gyös itt
a So rok hoz ha son lóan erô sen
sza bá lyo zott za va ros vi ze a leg -
több he lyen 1,5 m/s se bes ség -
gel fo lyik, s ahol egy kis vissza -
pör gés, le las su lás van, azon nal
vas tag iszap ré te get ké pez ve le -
ra kó dik a fi nom hor da lék. Így
te hát Pe cöl nél a Gyön gyös nem
a leg jobb élô hely a rá kok nak,
ha er re el is jut nak, in nét to -
vább ván do rol nak. A Boláta ér
sok kal tisz tább vi zû, de szin tén
na gyon isza pos, ami a fo lya mi
rák szem pont já ból min den kép -
pen ked ve zôt len.

A Ti sza fel sô sza ka szán Dr.
Györe Ká roly vég zett ku ta tá so -
kat a rá kok elô for du lá sá ról.
A min ta vé te li te rü le te ket az
1. áb ra szem lél te ti. A hegy vi dé -
ki jel le gû Fel sô-Ti sza a Sza mos
tor ko la táig tart. A fo lyó a Be reg-
Szat má ri-sík sá gon lé pi át az or -
szág ha tárt, és ka nya rog va fel -
töl tô jel le gû. A Sza mos beöm lé -
se és a tor ko lat kö zött a kisvízi
ho zam át la gai jó val 100 m3/s
alatt ma rad nak, akár 40 m3/s
ér ték re is csök ken het nek, míg
az ár ví zi víz ho zam 4000 m3/s
kö rül in ga do zik. Saj nos a 2000-
ben be kö vet ke zett ne héz fém
szennye zés, ami a ro má niai
Borsabánya tér sé gé ben mû kö -
dô bá nya vál la lat üle pí tô jé bôl
ke rült a Vasérbe, majd a Visó
víz fo lyá son ke resz tül a Ti szá ba
(LÁSZ LÓ 2000) va ló szí nû leg ér -
zé ke nyen érin tet te az itt élô
öko szisz té mát.
A ko ráb bi ada tok alap ján a

kö zel ben, a Ján di szi get nél
1998-ban fog tak kecs ke rá kot
(KO VÁCS ÉS MTSAI 2005), de egyik
min ta vé te li he lyen sem ta lál -
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tunk ada tot vagy rák ra uta ló je -
let. A he lyi ha lá szok el mon dá sa
sze rint a fent em lí tett ne héz fém
szennye zés óta (2000) nem fog -
tak rá kot ezen a te rü le ten.

Dr. Puky Mik lós há rom dél-
 du nán tú li föld raj zi egy ség ben, a
Me csek ben, a Ge res di-domb vi -
dé ken és a Drá va-sí kon vég zett
fel mé ré se ket. A min ta vé te li te -
rü le te ket az 1. áb ra szem lél te ti.
A Me csek kistáj ÉK-i ré sze a

Völgy sé gi pa ta kon át a Sió ba, ill.
a Vasas-Belvárdi-vízen és az El -
len di ví zen át a Karasicába,
ÉNy-i ré sze az Or fûi-pa ta kon és
a Ba ra nya-csa tor nán át a Ka -
pos ba, DNyi ré sze pe dig a Pé csi
ví zen és a Fe ke te-ví zen át a
Drá vá ba fo lyik le. A hegy ség be -
li sza ka szo kat he lyen ként a
karsz tos jel leg jel lem zi, ami bi -
zo nyos mér té kig csök ken ti a
víz já rá si szél sô sé ge ket. A for rás
sza ka szok ál ta lá ban tisz ták, de
a peremi te le pü lé se ken gyor san
el szennye zôd nek. A D-i pe re -
men a pé csi Tettye víz ho za mai
0,25–25 m3 /p , Észa kon az Or -
fûi-for rá so ké 0,3–51 m3 /p kö -
zött in ga doz nak, ami a rá juk te -
le pült víz hasz ná ló kat ér zé ke -
nyen érin ti(MA RO SI ÉS SO MO GYI
1990). 
A Me csek ben Or fû nél az Or -

fûi-pa tak ban a tó fe lett 3 el -
pusz tult ki fej lett pél dány je lez -
te, hogy a ka vi csos ho mo kos
me der és a partmenti fák ked -
ve zô élô he lyet biz to sí tot tak a
rák meg je le né sé nek. Mán fá nál
a Ba ra nya-csa tor na ese té ben
vi szont nem ta lál tunk bi zo nyí -
té kot rák je len lé té re. Hosszú he -
tény nél a Vasas-Belvárdi víz fo -
lyás ban fél km-rel a fa lu fe lett
két pél dány je lez te a faj je len lé -
tét, bár a víz za va ros, ne he zen
át lát ha tó volt. Óbá nyá nál az
Öreg-pa tak ban a ka vi csos me -

der és a fás part ered mé nyez -
het te, hogy ta lál tunk fo lya mi
rá kot.  Het ve hely nél a Petôczi-
árokban a fás bokros part vo nal
alatt a szik lás isza pos me der -
ben szin tén volt a fo gás. Mázas -
zászvárnál a Má zai-vad víz ese -
té ben nem ta lál tunk bi zo nyí té -
kot a rák je len lé té re, ez kö szön -
he tô a sze gé nyes par ti nö vény -
zet nek is és a fa lu kö zel sé ge
miat ti antropogén ha tá sok nak
is. A Váraljai-patak Vá ral já nál a
fel mé ré sek sze rint jó élô hely,
fás par ti nö vény zet jel lem zi. Fô -
leg a ta vak alat ti sza kasz gaz -
dag rák ál lo mánnyal ren del ke -
zik, a leg na gyobb pél dány 14
cm –t is elér te.
A Ge res di-domb vi dék na -

gyobb ré szét a Karasica forrásá-
gai há lóz zák be, de ÉK-en a
Lajvér patak, DK-en a Cse le
patak és a Lány csók-Ma rá zai-
pa tak fe lé is van le fo lyá sa. Igen
mér sé kelt víz fe les le ge van (MA -

RO SI ÉS SO MO GYI 1990). A Kara -
sica vizs gá la ta so rán nem ta lál -
tunk rák ra uta ló je let. A Fe ked nél
lé vô ha las ta vak ba né hány tu cat
rá kot te le pí tet tek, de ki pusz tul -
tak, fel té te lez he tô eb ben a vid rák
sze re pe. A Lajvér-patakot több
he lyen is ku tat tuk Al só nyék nél,
Bá ta szék nél, Mór ágy nál és Mô -
csény nél, de egyik eset ben sem
jár tunk si ker rel. A te rü le tet jel le -
mez te az isza pos me der és a rit ka
par ti nö vény zet.
A Drá va sík a Drá va kes keny

bal par ti völgy sík ja Drá va ta má -
si tól Ol dig. A Drá vá ba fo lyik
bal ról ezen a sza ka szon a
Korcsina-csatorna, a sellyei
Gürü, a Fe ke te-víz, ami nek
azon ban csak a Baranyahídvég
alat ti 18 km-es sza ka sza tar to -
zik a táj hoz és a Gor di sai-csa -
tor na és a Lánka-csatorna.
Mér sé kel ten csa pa dé kos, víz fe -
les leg gel ren del ke zô te rü let.
A he lyi kisvízfolyások fô leg nyár

1. áb ra: A fel mé rés min ta vé te li pont jai és a ta lált Decapoda fa jok 
el ter je dé se

� = Astacus astacus
x = Adat nél kü li fel mé ré si pon tok
� = Pacifastacus leniusculus
� = Astacus leptodactylus
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ele jén hoz nak sok vi zet, de
más kor is megárad hat nak és a
kisvizek ôsszel a leg gya ko rib -
bak. A Drá va bal par ti ár te rét
vé gig gá tak ol tal maz zák az ár -
vi zek tôl. A gá tak tól vé dett te rü -
let bel vi zeit kb. 400 km hosszú
csa tor na há ló zat ve ze ti le. A Fe -
ke te-víz II. osz tá lyú, de a Pé csi-
víz tor ko la ta alatt III. osz tá lyú vá
szennye zô dik (MA RO SI ÉS SO MO -
GYI 1990).
Ezen a kistájon a Fe ke te-vi zet

Sá mod nál és Baranyahídvégnél
is át ku tat tuk, mind két he lyen
isza pos, szik lás me der volt a jel -
lem zô sok hí nár ral és fü ves
part tal. Jel lem zô volt a sok hul -
la dék és szennye zés a víz ben
(be do bált be ton ele mek és fém -
la pok). Fo lya mi rá kot és ar ra
uta ló je let nem ta lál tunk.
A Gor di sai-csa tor na Gor di sá nál
szin tén nem ho zott ered ményt.
A Korcsina-csatornára Fel sô -
szent már ton nál jel lem zô volt a
ki be to no zott part rész, bokros,
gye pes par ti nö vény zet tel. Kas -
té lyos dom bó nál me zô gaz da sá gi
te rü le tek vet ték kö rül a csa tor -
nát és sok volt a hul la dék le ra -
kás a te rü le ten. Egyik te rü le ten
sem ta lál tunk rák ra uta ló je let.
Rév fa lu nál pe dig a zsi li pelt csa -
tor nán szin tén nem volt fo gá si
adat. A Pé csi-vízDrá va pis ki nél a
me zô gaz da sá gi te rü le tek kö ze -
lé ben van, ezért itt is szá mol ha -
tunk a nö vény vé dô sze rek ked -
ve zôt len ha tá sá val, ami okoz -
hat ja, hogy nem ta lál tunk rá ko -
kat. Ké mes nél szin tén ered -
mény te len volt a vizs gá lat.
A Gürü-csatornát Drá va sztá ra
és Sellye ha tá rá ban vizs gál tuk,
saj nos ered mény te le nül, ez a te -
le pü lés okoz ta antropogén ha tá -
sok nak is kö szön he tô. A csa   tor -
na Za lá ta kö ze lé ben a me zô -
gaz da sá gi mû ve lés kö zel sé ge
miatt szin tén nem al kal mas

meg fe le lô élô hely nek a fel mé -
ré sek sze rint, to váb bá a vizs gált
kem sei sza ka szon tel je sen ki -
szá radt a fel mé ré si idô szak ban,
ami szin tén nem ked vez a kör -
nye ze ti vál to zá sok ra ér zé keny
fo lya mi rák nak.
Kiegé szí tô min ta vé tel ként

mû sze res mé rést vé gez tünk a
vi zek ve ze tô ké pes sé gé nek és az
ol dott anyag mennyi sé gé nek
meg ha tá ro zá sá ra, ami bôl a
halobitásra kö vet kez tet he tünk.
A min ta vé te li he lyek FELFÖLDY
(1987) be so ro lá sa sze rint a bé -
ta-al fa oligohalobikus, alfa-
oligohalobikus és kiug ró eset -
ben az oligo-mezohalobikus ka -
te gó riá ba tar toz tak.
A há rom nagy vizs gált te rü -

le ten te hát el té rô a fo lya mi rák
hely ze te. Ahogy azt az el múlt
év ti zed ben meg je lent pub li ká -
ció (SAL LAI ÉS PUKY 1998) is va ló -
szí nû sí tet te, a Me csek ben a faj
szá mos pa tak ban elô for dul.
Egyes vi zek ben a po pu lá ciók
egyed sû rû sé ge tenyészállo -
mány be gyûj té sét is le he tô vé
te szi anél kül, hogy az ere de ti
élô he lyen ma ra dó ál lo mány
túlélé sét je len tô sen be fo lyá sol -
ná. Er re a cél ra el sô sor ban a
Váraljai-patak tá ro zók alat ti
sza ka sza meg fe le lô, bár fo lya mi
rák a hor gá sza ti cél lal kiala kí -
tott tá ro zók ban és az azok fe lett
lé vô sza ka szon is él. A rák ál lo -
mány szem pont já ból ugyan csak
lé nye ges vizs gá la tunk azon
ered  mé nye, hogy szem ben egyes
ak tuá li san meg je lent szak  mai
kiad vá nyok kal (pél dául FA ZE KAS
2005), ame lyek kövirákra vo nat -
ko zó ada to kat is tar tal maz nak,
en nek a faj nak a je len lé tét a Me -
csek ben fel mé ré sünk ered mé -
nyei nem erô sí tik meg. 
A Me csek kel szem ben a Ge -

res di-domb vi dé ken nem si ke -
rült fo lya mi rá kot ki mu tat nunk,

er re vo nat ko zóan ko ráb bi ada -
tok sem áll tak ren del ke zés re.
En nek egyes fel sô pa tak sza ka -
szo kon a víz ho zam erô tel jes
csök ke né se fon tos oka le het.
A vizs gált víz te rü le tek kö ze lé -
ben a Lajvér-patakon kiala kí -
tott szál kai hor gász tó ban meg -
je lent az idegenhonos és invá -
zív cif ra rák, ami nek a ko ráb bi
ha zai ta pasz ta la tok alap ján to -
váb bi gyors ter je dé se vár ha tó
(PUKY ÉS SCHÁD 2006A).
A Drá va Ba ra nya me gyei

sza ka szá nak a fo lyó Ma gyaror -
szág ról tör té nô ki lé pé se elôt ti
szel vé nyé bôl is mert a fo lya mi
rák je len lé te a 2000-es évek bôl
(Sal lai Zol tán szí ves szó be li
köz lé se). En nek el le né re, no ha
az élô he lyek egy ré sze ar ra al -
kal  mas nak mu tat ko zott, a Drá -
va-sí kon – bár 20–30 év vel ez -
elôt ti ada tok is mer tek – nem si -
ke rült ki mu tat nunk a faj je len -
lé tét. 
A fen tiek nek meg fe le lôen a

tíz lá bú rák (Decapoda) fa jok kal
kap cso lat ban a há rom vizs gált
te rü le ten el té rô stra té gia al kal -
ma zá sa szük sé ges. A Me csek -
ben élô ál lo má nyok mé re te
tenyészállományok lét re ho zá sát
is le he tô vé te szi a po pu lá ciók
ve szé lyez te té se nél kül (ez utób -
bi azért is lé nye ges, mert ha a
jö vô be li or szá gos te le pí tés csak
egy ré gió ból be fo gott ál la tok kal
tör té nik, ak kor az en nek kö vet -
kez té ben csök ke nô ge ne ti kai
vál to za tos ság to váb bi ve szélyt
je lent), fon tos feladat vi szont az
élô he lyek mi nô sé gé nek megôr -
zé se. A Ge res di-domb vi dé ken a
cif ra rák ter je dé se vár ha tó, a
Drá va-sí kon vi szont az el té rô
adott sá gú – pél dául víz se bes sé -
gû – vi zek (ami lyen a Pé csi-víz,
Fe ke te-víz, Gor di sai-csa tor na,
Lan ka-fô csa tor na) meg fe le lô,
rész le tes vizs gá lat tal ki je lölt
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sza ka szain fo lya mi rák te le pí tés
szük sé ges a faj je len lé té nek biz -
to sí tá sá hoz. 

Össze fog la lás

A fo lya mi rák több szem -
pont ból je len tô ség gel bír a ter -
mé szet vé de lem, a fa jok élô he -
lyé nek megôr zé se, a biodiver -
zitás megôr zé se és az öko ló giai
egyen súly fenn tar tá sa szem -
pont já ból egyaránt, emel lett
egy jól monitoringozható in di -
ká tor faj a kör nye zet szennye zés
vizs gá la tá hoz is. 
Az el ter je dé si te rü le tük mo -

zai kos nak mond ha tó és fo lya -
ma to san vál to zik, hi szen a sze -
gély te rü le te ken a ter mé sze tes
fluk tuá ció mel lett egy re fon to -
sabb az em ber vé let len sze rû il -
let ve tu da tos sze re pe, emel lett
az ide gen fa jok az egyes rend -
sze rek kü lön bö zô fo lya ma tai -

ban je len te nek új ele met, pél -
dául új predációs, kompetíciós
és pa ra zi to ló giai vi szo nyok
kiala kí tá sá val.
Jó élô hely nek bi zo nyul tak és

az elô ze tes en ge dé lyez te tés
után vé le mé nyünk sze rint rák -
te le pí tés re al kal ma sak a Za la
víz gyûj tô jén a Bo ros tyán-tó, a
Za la csá nyi víz tá ro zó, a Ba ján -
se nyei hor gász tó, a Vadása tó,
és a Pusz ta szent lász lói tó. A ta -
vak je len tô sé ge hang sú lyo sabb
a mes ter sé ges sza po rí tás szem -
pont já ból, hi szen in ten zí vebb
mó don meg va ló sít ha tó a te -
nyész tés, mint a fo lyók ban, pa -
ta kok ban. Fi gye lem re mél tó
élô hely nek bi zo nyul tak a
Válicka, a Kerca és a Ker ka pa -
ta kok. A Za la Za la lö vô fe let ti
sza ka száig al kal mas a fo lya mi
rák szá má ra, vi szont egé szen
Bó ka há záig már nem ta lál tunk
konk rét bi zo nyí té kot. Az alat ta

lé vô sza ka szon Za la apá ti és Za -
la vár kö zött pe dig egy fia tal nak
mond ha tó kecs ke rák po pu lá ció
él. A Rá ba vizs gá la ta kor ki de -
rült, hogy már az al só szöl nö ki
fel sô sza ka szon is meg ta lál ha tó
a rák pes tist hor do zó jel zô rák,
ami ve szé lyez te ti a ha zai fa jo -
kat. A kö ze li Za lai víz gyûj tô te -
rü le tek is meg fer tô zôd het nek,
ame lyek pe dig a leg jobb élô he -
lyei a fo lya mi rák nak és az itt
ta lál ha tó ál lo mány ge ne ti kai lag
is igen ér té kes. A Szölnöki-
patak, Má riaúj fa lui hor gász tó
és a Szakonyfalui-patak jó élô -
hely nek lát szott, de egye lé ses
és csap dás mód szer sem ho zott
ered ményt. Eh hez ha son lóan
nem járt si ker rel a Perint, a
Lapincs ér, a So rok patak és a
Boláta vizs gá la ta. A Me csek
hegy  ség ben a Vasas-Belvárdi
víz fo lyás, az Öreg-patak és a
Petôczi-árok bi zo nyult al kal mas
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Faunisztikai ada tok:

Fo lya mi rák – Astacus astacus LINNAEUS,1758
Kiszely Pál 

Za la csá nyi tá ro zó (Za la csány): 2006. 06. 08., 2. – Kerca patak (Ba ján se nye): 2006. 06. 20.,3. – Bo ros -
tyán-tó (Za la lö vô): 2006. 06. 20., 4. – Za la (Csö de): 2006. 07. 18.,16. 2006. 07. 19., 19. 2006. 07. 31.,11.
– Vadása tó (Hegyházszentjakab): 2006. 07. 18., 14.–Za la (Za la lö vô): 2006. 206. 07. 19., 6. Ba ján  senyei
hor gász tó ki fo lyó ja: 2006. 08. 01., 1– Kerca (Ker ca szo mor): 2006. 08. 01.,38.–Ker ka (Ba ján se nye):
2006. 08. 01., 40 – Za la (Bó ka há za): 2006. 09. 13., 1 Kis-tó (Lôrinte): 2006. 10. 13., 100

Puky Mik lós
Petôczi árok (Het ve hely): 2006. 08. 18., 1.–Vasas-Belvárdi víz fo lyás (Hosszú he tény): 2006. 08. 18. 2.
– Váraljai-patak (Vá ral ja): 2006. 08. 19., 19.–Orfûi-patak (Or fû): 2006. 08. 19., 3.–Öreg (ha lász)patak
(Óbá nya): 2006. 08. 19., 3.– Vá ral jai-ta vak (Vá ral ja): 2006. 08. 19., 2.– Öreg patak (Óbá nya) 2006. 08.
20., 2.

Kecs ke rák – Astacus leptodactylus ESCHOLZ, 1823
Kiszely Pál
Za la (Bó ka há za): 2006. 09. 13., 4. Zala (be fo lyá sa a Kis-Ba la ton ba) 2006. 09. 13., 30. – Za la (Za la apá ti)
2006. 09. 13., 1. 2006. 10. 14., 31.

Jel zô rák – Pacifastacus leniusculus DANA,1852
Kiszely Pál
Rá ba (Al só szöl nök): 2006. 08. 16., 16. – Rá ba (Szent gott hárd) 2006. 08. 16., 2
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élô hely nek és a Vá ral jai patak
a fel mé ré sek sze rint ki vá ló élô -
hely, de fô leg a ta vak alat ti sza -
kasz ren del ke zik gaz dag rák ál -
lo mánnyal. Az itt élô ál lo má -
nyok mé re te tenyészállomá -
nyok lét re ho zá sát is le he tô vé
te szi a po pu lá ciók ve szé lyez te -
té se nél kül. A Me csek kel szem -
ben a Ge res di-domb vi dé ken
nem si ke rült fo lya mi rá kot ki -
mu tat nunk, er re vo nat ko zóan
ko ráb bi ada tok sem áll tak ren -
del ke zés re. A fel sô sza ka szo kon
a víz ho zam erô tel jes csök ke né -
se fon tos be fo lyá so ló té nye zô
le het, és a cif ra rák ter je dé se
sem ked vez az ôs ho nos fa jok -
nak. A Drá va-sí kon – az élô he -
lyek egy ré sze al kal mas nak
mu  tat  ko zott, és a 20–30 év vel
ezelôt ti ada tok is ren del ke zé -
sünk re áll nak a te rü let rôl, de
nem si ke rült ki mu tat nunk a faj
je len lé tét. Az el té rô adott sá gú –
pél dául víz se bes sé gû – vi zek
(ami lyen a Pé csi-víz, Fe ke te-víz,
Gor di sai-csa tor na, Lan ka-fô csa -
tor na) meg fe le lô, rész le tes vizs -
gá lat tal ki je lölt sza ka szain folya -
mi rák te le pí tés szük sé ges a faj
je len lé té nek biz to sí tá sá hoz.
Össze gez ve jel lem zô a vizs -

gált te rü le tek re, hogy a fo lya mi
rák szá má ra al kal mas élô he -
lyek erô sen ki van nak té ve az
antropogén szennye zé sek nek
és a sze szé lyes víz já rás és ka na -
li zá lás okoz ta vál to zá so kat a
rák ál lo mány drasz ti kus csök ke -
né se kö ve ti, mely nek ter mé sze -
tes re ge ne rá ló dá sá ra nincs
lehe tô ség. Te hát egy deg ra dá -
ciós fo lya mat ról be szél he tünk,
mely ben az ál lo mány a ter mé -
sze tes sza po ru lat ból nem tud ja
ma gát fenn tar ta ni, és fo lya ma -
to san szo rul ki a szá má ra meg -
fe le lô élô he lyek rôl. A ku ta tá sok
egyik alap ve tô cél ja az in for má -
ció hiány meg szün te té se, ami

ön ma gá ban is meg ne he zí tet te
az ôs ho nos Decapoda ál lo má -
nyok vé del mét. A fen tiek nek
meg fe le lôen szük sé ges to váb bi
fel mé ré sek rend sze res el vég zé -
se, az ide gen fa jok ter je dé sé nek
nyo mon kö ve té sé re és olyan
stra té gia ki dol go zá sa és meg va -
ló sí tá sa, ami az ôs ho nos fa jok
vé del mét biz to sít ja.
Az öko ló giai gaz dál ko dás fo -

ko za tos el ter je dé sé vel, a ke vés -
bé to xi kus vegy szer hasz ná lat és
az Eu ró pai Unió ál tal is tá mo -
ga tott élôhelyfejlesztési prog ra -
mok meg va ló su lá sa ré vén, re -
mél he tô leg egy re több víz te rü -
let vá lik majd új ból al kal mas
élet tér ré a rá kok szá má ra, vi -
szont új bó li el ter je dé sük em be -
ri beavat ko zás nél kül na gyon
las san kö vet kez ne be. A meg lé -
vô ál lo má nyok nö ve lé sé re egy
ala pos élô hely vizs gá lat utá ni
be te le pí tés le het ne a megol dás.
A szá zad ele jén 1920-as,
1939–40-ben már tör tén tek ál -
la mi lag fi nan szí ro zott be te le pí -
té sek. A ki he lye zé sek kel hoz zá -
já rul ha tunk az or szág több te -
rü le tén az ôs ho nos fa jok fenn -
ma ra dá sá hoz. Eh hez kap cso ló -
dó to váb bi feladat a meg fe le lô
is me ret ter jesz tés, ami ben szá -
mos eu ró pai or szág elôt tünk jár
(REYNOLDS ÉS PUKY 2005). 
1962-ig a rák ex port 8–9 ton -

na kö zött moz gott. Te nyész té se
megold ha tó és a nyu ga ti ta pasz -
ta la tok azt mu tat ják, hogy a vis-
sza te le pí té si prog ra mok is
ered mé nye sek, a kont rol lált
kel te tés és iva dék ne ve lés se gít -
sé gé vel na gyobb a meg ma ra dá -
si arány, mint a természetesvízi
sza po ru lat ese té ben. A be te le pí -
tett egye dek a ki fo gá si mé ret
eléré séig (3–4 év) jól beil lesz -
ked nek az öko szisz té má ba,
hoz zá já rul nak a víz mi nô ség ja -
ví tá sá hoz és fenn tar tá sá hoz.

Mindezek bôl ar ra kö vet kez tet -
he tünk, hogy bár a je len le gi ál -
la pot ról még nem tu dunk ele -
get, de le he tô sé gek rej le nek a
múlt be li ered mé nyek mö gött.
Nyu gat Eu ró pá ban a rá ká szat -
nak, mint sza ba di dôs te vé keny -
ség nek je len tôs múlt ja és kul tú -
rá ja van. Ha zánk ban is meg
van nak a fel té te lei, ren del ke zé -
sünk re áll szá mos olyan adott -
sá gú te rü let, amely fel kelt he ti a
kül föl di hob bi rá ká szok fi gyel -
mét. Te hát a ter mé sze tes vi zek
hasz no sí tá sá ban je len tôs sze re -
pe le het a hor gász tu riz mus ke -
re tein be lül, és a természetes -
vízi ha lá szat hasz no sí tá sa so rán
egyaránt.
Össze kap csol va a faunisz ti -

kai fel mé rés ered mé nyeit, meg -
fi gye lé seit az öko ló giai ku ta tás -
sal, és a vissza te le pí té sek ter -
mé szet vé del mi je len tô sé gé vel,
táj öko ló giai elem zé sé vel, a gaz -
da sá gi ha szon meg je le né sé vel
is szá mol ha tunk, ami re épít ve
meg te remt het nénk a biz to sabb
ala pot az akvakultúrában va ló
elô re lé pés hez is.

OCCURRENCE 
OF THE CRAYFISH 

SPECIES 
IN HUNGARY

R. He ge dûs

SUMMARY

Three native (Astacus asta-
cus LINNAEUS, Astacus lepto-
dactylus ESCHOLZ Austropota -
mobius torrentium SCHRANK)
and three alien spe cies (Orco -
nectes limosus RAFINESQUE,
Pacifastacus leniusculus DANA,
Eriocheir sinensis MILNE

EDWARDS) occur at present in
our country, the O. limosus

pp. 88–97.
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spreads quickly on the streams
of the Danube River, and the P.
leniusculus and the E. sinensis
appeared in the last ten years.
This paper summarised the
new observations concerning
the occurrence of the popula-
tions.
The investigational areas

were the Upper-Tisza River,
Me csek, Ge res di wold, streams
of Za la River, Rá ba River and
Drá va River. We found several
suitable habitats for the cray-
fishes, but there is a degrada-
tion process of the native cray-
fish populations by the anthro-
pogenic pollution and the
inconstant levels of water and
the spread of the alien spe cies,
and there is no availability for
the naturally regeneration for
them. The population can not
able to maintain from the natu-
rally progeny and be crowded
out the habitats. The elemen-
tary purpose of the investiga-
tion was the dissolving of the
shortage of information,
because this also raised diffi-
culties for the protection of
Decapoda spe cies.
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ABa la ton ha zánk leg je len -
tô sebb hor gász vi ze, ame -
lyen éven te mintegy 40

ezer hor gász ke re si rend sze re -
sen vagy al kal mi lag a szó ra ko -
zás le he tô sé gét. A tó 600 km2-
nyi te rü le tén a hal el tar tó ké pes -
ség és a sza po ro dá si si ker vál to -
zá sai függ vé nyé ben mintegy
12–18 ezer ton ná nyi hal ál lo -
mány él. A hor gá szat és ha lá -
szat so rán ki fo gott ál lo mány
rész csak rész ben ké pes ter mé -
sze tes mó don megújul ni, így a
hor gá szat el vá rá sai nak meg fe -
le lô hal ál lo mány fenn tar tá sa je -
len tôs hal te le pí tést igé nyel.
A hor gá szat fô ha la a ponty

(Cyprinus carpio), amely a
Bala ton ban csak na gyon cse -
kély ter mé sze tes sza po ru lat tal
ren del ke zik, így ál lo má nyá nak
nagy sá ga alap ve tôen a te le pí té -
sek tôl függ. A ponty te le pí té sek
dön tôen 200–600 g-os két nya -
ras, ki sebb részt 800–1500 g-os
há rom nya ras ha lak kal, na -
gyobb részt ôsszel, ki sebb részt
ta vasszal tör té nik. A hal gaz dál -
ko dá si terv ben elôírt te le pí ten -
dô mennyi ség 2002–ig 250 ton na
volt, amely 2003-tól 300 ton ná -
ra, majd 2004-tôl 350 ton ná ra
emel ke dett.
A Ba la to ni hor gász kul tú rá -

ban a fo gas sül lô (Sander luciop-

erca) szin tén meg kü lön böz te -
tett sze rep pel bír. A fo gas sül lô
ívá sa a Ba la ton ban még nap -
jaink ban is ki ma gas lóan jó,
ame lyet a ter mé sze tes sza po ru -
lat ból szár ma zó ko rai (1–4 cm-
es) iva dék óriá si mennyi sé ge is
je lez má ju son ként. Ugyanak kor,
a nem kielé gí tô táp lál ko zá si fel -
té te lek és a ma gas ki fa lás (kan -
ni ba liz mus, an gol na, ponty  fé lék
stb.) miatt az iva dék túlélé si
esé lye jú nius kö ze pé tôl már na -
gyon gyen ge. Vég ered mény ben,
a ter mé sze tes sza po ru lat ból
szár ma zó fo gas sül lô iva dék el sô
éves túlélé se alig 0,01–0,10%,
amely hez még a má so dik év so -
rán is to váb bi je len tôs pusz tu lás
adó dik (SPECZIÁR 2002, 2004,
2006). A fo gas sül lô ál lo mány
nö ve lé sé hez így je len leg tó gaz -
da ság ban ne velt nagy mé re tû
egy nya ras iva dék ki he lye zé se is
szük sé ges. 1990. és 2005. kö zött
évi 12 300–91700 da rab ilyen
egy  nya ras iva dék ke rült ki he -
lye zés re, dön tôen ôsszel. A ki -
he lye zen dô iva dék mennyi sé gét
cél sze rûen azon ban 100 ezer db
fö lé kel le ne emel ni a fo gas sül lô
ál lo mány nö ve lé sé hez.
Mint lát ha tó, a Ba la to ni hal -

te le pí té sek igen nagy mennyi -
sé gû hal ki he lye zé sét je len tik,
amely nek költ sé ge is te te mes.

Ter mé sze te sen, ha egy hal faj
ál lo mány fej lesz té sét szor gal -
maz zuk fon tos, hogy le gyen vis-
sza jel zé sünk a beavat ko zás si -
ke rét il le tôen. A te le pí té sek mi -
nél jobb ha té kony sá ga kulcs -
fon tos sá gú kér dés. Fon tos is -
mer nünk, hogy mi lyen le het a
te le pí tett ha lak meg ma ra dá sa
és nö ve ke dé se a ki he lye zés ide -
jé nek és a ki he lye zett ha lak
mé re té nek függ vé nyé ben. A fo -
gá si sta tisz ti kák elem zé se szá -
mos víz te rü let ese té ben er re
meg fe le lô le he tô sé get nyújt hat.
A ba la to ni fo gá si sta tisz ti kák és
a te le pí té si ada tok össze ve té se
a ponty és a fo gas sül lô ese té ben
az el múlt év ti ze det te kint ve
azon ban azt mu tat ják, hogy
ahogy nô a te le pí tett ha lak
mennyi sé ge, úgy csök ken a fo -
gás, il let ve a ponty ese té ben a
ki he lye zett mennyi ség nek csak
a tö re dé ke ke rül vissza fo gás ra
(be je len tés re). Ez alig ha le het
helyt ál ló megál la pí tás, és csak
a sta tisz ti kák meg bíz ha tat lan -
sá gát bi zo nyít ja. A te le pí tett ha -
lak sor sát il le tôen hasznos in -
for má ciók nyer he tôk a ha lak
egy ré szé nek meg je lö lé sé tôl is.
Egye di hal je lek al kal ma zá sá val
nem csak a je lölt ha lak meg ma -
ra dá sa, ha nem nö ve ke dé sük,
élô hely hasz ná la tuk és eset le -

pp. 98–108.

A te le pí tett ponty és fo gas sül lô 
el ter je dé se, nö ve ke dé se 

és vissza fo gá sa a Ba la ton ban
Specziár And rás1 és Turcsányi Bé la2

1MTA Ba la to ni Limnológiai Ku ta tó in té zet, Ti hany
2Balatoni Ha lá sza ti Zrt., Sió fok
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ges ván dor lá suk is nyo mon
követ he tô. A MTA Ba la to ni
Lim nológiai Ku ta tó in té zet és a
Ba la to ni Ha lá sza ti Zrt. kö zöt ti
együtt mû kö dés ke re té ben 1996.
és 2006. kö zött több al ka lom -
mal tör tén tek a Ba la to non hal -
je lö lé sek ponty, fo gas sül lô,
balin (Aspius aspius) és com pó
(Tinca tinca) te le pí té sek hez
kap cso ló dóan. Pub li ká lás ra ed -
dig az 1996. ta va szán vég zett
ponty je lö lé sek el sô évi ered -
mé nyei (TÖLG ÉS MTÁRSAI 1997)
és az 1998-ban vég zett com pó
je lö lé sek ered mé nyei (BODÓ ÉS

SPECZIÁR 2006) ke rül tek. Je len
dol go za tunk ban a 2003. és
2006. kö zött vég zett ponty és
fogas sül lô je lö lé sek ed di gi
ered mé nyeit mu tat juk be.

Anyag és mód sze rek

A ha lak te le pí tés utá ni sor sá -
nak ta nul má nyo zá sá hoz egye di
azo no sí tás ra al kal mas hal je lö -
lé se ket vé gez tünk. Az al kal ma -
zott Floy-Tag gyárt má nyú fo -
nal je lek vé ge a ha lak hátúszó
me re ví tô csont jai kö zé ke rül tek
rög zí tés re je lö lô pisz tollyal. A je-
lek nek a hal ból kiál ló, in for má -

ció hor do zó ré sze egy 1,9 mm
át mé rô jû és 37 mm hosszú, na -
rancs sár ga szí nû mû anyag csö -
vecs ke, ame lyen az MTA BLKI
pos ta cí me és egy az egye di
azo no sí tást biz to sí tó sor szám
volt. A je lölt ha lak vissza fo gá sát
és az ah hoz kap cso ló dó ada tok
vissza jel zé sét el sô sor ban a hor -
gá szok tól vár tuk. En nek meg fe -
le lôen a je lölt ha lak fo gá sa
utáni teen dôk re a ba la to ni te rü -
le ti en ge dé lye ken tá jé koz ta tót
kö zöl tünk.
2003. és 2006. kö zött össze -

sen 2109 db, dön tôen két nya ras
pon tyot és 2000 db, dön tôen
egy nya ras fo gas sül lôt je löl tünk
meg és he lyez tünk ki a tó kü -
lön bö zô te rü le tein (1. táb lá zat).
A ki he lye zett ha lak ki vé tel nél -
kül a BH Zrt. sa ját ne ve lé sé bôl
szár maz tak. A je lölt ha lak fo gá -
sá ra vo nat ko zó be je len té sek
pon tos sá gát igye kez tünk a le -
he tô sé gek hez mér ten fel mér ni,
ha volt rá mód ak kor te le fo non
is meg ke res tük be je len tôt. A ki -
fo gott je lölt ha lak ra vo nat ko -
zóan a fo gás he lyét, ide jét és a
hal mé re teit kér tük. A be je len -
tô ket a BH Zrt. ju ta lom ban ré -
sze sí tet te, ami nek azon ban, az

eset le ges adat tor zí tá sok csök -
ken té se ér de ké ben, nem volt
fel té te le min den, a fo gás ra vo -
nat ko zó adat köz lé se.
A fo gás he lyé re és ide jé re vo -

nat ko zó ada to kat fenn tar tá sok
nél kül el fo gad tuk. A beér ke zett
mé ret ada to kat azon ban, mint -
hogy azok nem min den eset ben
ala pul tak pre cíz mé ré sen, az
elem zé sek elôtt szûr ni kel lett.
A ki rí vóan ki ló gó ada to kat az
elem  zé sek bôl ki hagy tuk. Ez a
mé ret ada tok mintegy 10%-
ának el ve té sét je len tet te. Ugyan -
ak kor, olyan ese tek ben, ami kor
a hor gász be val lá sa sze rint a
test hossz adat meg bíz ha tó volt,
ám tö me get nem tu dott mér ni, a
Ba la ton ra vo nat ko zó test hossz-
test tö meg össze füg gé sek alap -
ján be csül tük a tö me get.
A ha lak nö ve ke dé sé nek le -

írá   sá hoz a ki he lye zés tôl el telt
idô és a test tö meg kö zöt ti össze -
füg gést reg ressziós gör be il -
lesz té sé vel kö ze lí tet tük, majd
ezen gör bék alap ján szá mí tot -
tuk a sze zo non kén ti nö ve ke dés
va ló szí nû át lag ér té keit. Re fe -
ren cia pont ként a fel té te le zett
nö ve ke dé si sze zon vé gét, ok tó -
ber 31-ét vá lasz tot tuk.

pp. 98–108.

1. táb lá zat: A hal je lö lé sek leg fon to sabb ada tai

Ki he lye zés Vissza fo gás

egyed szám
tö meg

el telt idô egyed szám
vissza fo gá si ki he lye zé si 

ide je he lye
(db)

átl. (min.-max.) 
(nap) (db)

arány tö meg átl.
(g) (%) (min.-max.) (g)

ponty
2003. 11. 25 Sió fok 500 267 (71–895) 1132 4 0,8 564 (400–718)
2004. 07. 23 Ba la ton föld vár 105 360 (230–656) 891 5 4,8 326 (296–372)
2004. 11. 03 Ba la ton sze mes 504 457 (101–1850) 788 48 9,5 478 (180–752)
2006. 04. 19 Ba la ton sze mes 500 458 (189–918) 256 57 11,4 498 (206–918)
2006. 10. 17 Keszt hely 500 912 (529–1620) 75 40 8,0 943 (684–1300)

fo gas sül lô
2004. 03. 31 Fo nyód 500 208 (91–1365) 1005 34 6,8 342 (131–1365)
2004. 11. 25 Sió fok 500 271 (120–830) 766 53 10,6 318 (150–780)
2005. 11. 16 Keszt hely 500 128 (61–476) 410 8 1,6 223 (125–476)
2006. 12. 06 Keszt hely 500 169 (84–730) 25 1 0,2 153
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A dol go zat ban kö zölt ered -
mé nyek a 2006. de cem ber 31-ig
beér ke zett ada to kon ala pul nak.

Ered mé nyek

A je lölt ha lak 
vissza fo gá sá nak idô be ni 
és tér be li megosz lá sa

Ponty

A 2003. no vem ber 26-án Sió -
fok nál ki he lye zett 500 hal ból
mindössze négy rôl (0,8%) kap -
tunk vissza jel zést (1. táb lá zat),
amely bôl há rom a kö vet ke zô év
áp ri lis–má ju sá ban a sió fo ki me -
den cé ben, míg egy szep tem ber -
ben Fo nyód nál ke rült ho rog ra.
A 2004. jú lius 23-án Ba la ton -

föld vár nál ki he lye zett 105 pon -
tyot il le tôen öt vissza jel zést
kap tunk (4,8%), amely bôl há -
rom még 2004 jú lius–szep tem -
be ré ben Ba la ton föld vár nál ho -
rog ra ke rült pél dány ra, míg
ket tô 2005 má ju sá ban Ba la ton -
föld vár nál, il let ve Sió fok nál ki -
fo gott pél dá nyok ra vo nat ko zik.
A 2004. no vem ber 3-án Ba la -

ton sze mes nél ki he lye zett 504
hal ból 48-ról (9,5%) kap tunk
vissza jel zést. Az el sô fo gás 153,
míg a legutób bi 690 nap el tel té -
vel kö vet ke zett be. A te le pí tést
kö ve tô el sô év ben 38 (79,2%),
míg a má so dik év ben 10
(20,8%) pél dány vissza fo gá sa
tör tént. A fo gá sok gya kor la ti lag
a tó tel jes part vo na la men tén
egyen le te sen osz lot tak el.
A szét ter je dés a fo gá si ada tok
alap ján még a té len, az el sô ta -
va szi fo gá sok elôtt meg tör tént
(1. áb ra).
A 2006. áp ri lis 19-én Ba la -

ton sze mes nél ki he lye zett 500
hal ból már az el sô sze zon fo lya -
mán 57-rôl (11,4%) kap tunk
vissza jel zést. Az el sô vissza fo -
gá sok már a te le pí tést kö ve tô

má so dik na pon meg tör tén tek a
ki he lye zés he lyé nek kö ze lé ben.
A gyors és nagy ará nyú vissza fo -
gás le he tô vé tet te a ha lak szét -
ter je dé si di na mi ká já nak meg fi -
gye lé sét is. Az észa ki part ról
(Badacsonylábdi) az el sô visz -
sza  jel zést hat nap múl va kap -
tuk. A ti ha nyi szo ros ban 15 nap,
míg Balatonmária für dô nél 32
nap el tel té vel fog tak elô ször je -
lölt pon tyot. A ha lak a te le pí tés
után egy hó nap pal a ti ha nyi

szo ros tól nyu gat ra esô te rü le te -
ken már lé nye gé ben egyen le te -
sen osz lot tak szét, míg az at tól
ke let re esô, sió fo ki me den cé bôl
a sze zon vé géig is csak há rom
vissza jel zést kap tunk (1. áb ra).
A 2006. ok tó ber 17-én Keszt -

hely nél ki he lye zett 500 hal kö -
zül az igen me leg ké sô ôszi, tél
ele ji idô já rás nak kö szön he tôen
még 2006. de cem ber 31-éig 40
(8%) pél dány vissza fo gá sá ról
kap tunk ada tot. A nagy ará nyú

pp. 98–108.

1. áb ra: A je lölt pon tyok vissza fo gá sá nak hely szí nei a te le pí tés tôl 
el telt idô függ vé nyé ben

Zánka

Tihany

Balatonszemes

Balatonf_zfQ

Fonyód

Keszthely

Siófok

Zala
folyó

jelölt halak kihelyezése

2004. november 3.-i telepítés
(visszajelzési arány 48/504)

545,a visszafogás helye és a 
telepítéstQl eltelt idQ(nap)

153, 354, 
379, 379, 
245, 520, 
540, 624, 
684

366
(Nyugati övcs.)

367, 369, 
239, 255, 
300, 527, 
599

375, 395

377

378, 240, 
240, 358

379, 233, 
262, 283, 
293, 363

383, 
583

385 

205, 206, 
207, 335

233, 
264, 
623 

237, 333 260

265, 
690

286

335

673
Zánka

Tihany

Balatonszemes

Balatonfûzfô

Fonyód

Keszthely

Siófok

Zala
folyó

jelölt halak kihelyezése

2004. november 3-i telepítés
(visszajelzési arány 48/504)

545,a visszafogás helye és a 
telepítéstôl eltelt idô(nap)

153, 354, 
379, 379, 
245, 520, 
540, 624, 
684

366
(Nyugati övcs.)

367, 369, 
239, 255, 
300, 527, 
599

375, 395

377

378, 240, 
240, 358

379, 233, 
262, 283, 
293, 363

383, 
583

385 

205, 206, 
207, 335

233, 
264, 
623 

237, 333 260

265, 
690

286

335

673

Zánka

Tihany

Balatonszemes

Balatonf_zfQ

Fonyód

Keszthely

Siófok

Zala
folyó

jelölt halak kihelyezése

2006. április 39.-i telepítés
(visszajelzési arány 57/500)

545,a visszafogás helye és a 
telepítéstQl eltelt idQ(nap)

2, 2, 2, 3, 4, 
5, 7, 33, 25, 
38, 43, 47, 
70, 90, 353, 
354, 363

6, 36

33, 26, 
29, 323

35, 38, 52, 
74, 87, 303, 
223

36, 82

23, 52, 55, 
57, 59, 63, 
96, 328, 
339, 363, 
393, 392

32

55, 340, 
378

63, 377

39, 
303

308

342, 357, 
362, 373

Zánka

Tihany

Balatonszemes

Balatonfûzfô

Fonyód

Keszthely

Siófok

Zala
folyó

jelölt halak kihelyezése

2006. április 39-i telepítés
(visszajelzési arány 57/500)

545,a visszafogás helye és a 
telepítéstôl eltelt idô(nap)

2, 2, 2, 3, 4, 
5, 7, 33, 25, 
38, 43, 47, 
70, 90, 353, 
354, 363

6, 36

33, 26, 
29, 323

35, 38, 52, 
74, 87, 303, 
223

36, 82

23, 52, 55, 
57, 59, 63, 
96, 328, 
339, 363, 
393, 392

32

55, 340, 
378

63, 377

39, 
303

308

342, 357, 
362, 373

 
 

1. ábra: A jelölt pontyok visszafogásának helyszínei a telepítéstQl eltelt idQ függvényében. 
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vissza fo gást a ha lak relatíve
nagy mé re te is se gít het te. Az el -
sô je lölt hal a te le pí tés más nap -
ján a keszt he lyi öböl kö ze pén
ke rült a há lónk ba, ame lyet
azon nal vissza is he lyez tünk.
A hor gá szok je lölt ha lat elô ször
há rom nap el tel té vel fog tak
Rév fü löp nél(!). A te le pí tést kö -
ve tô el sô hé ten fo gott hét pél -
dány ból há rom a keszt he lyi
öböl ben, míg négy Rév fü löp nél
ke rült ho rog ra. Egy-más fél hó -
nap múl va a je lölt ha la kat leg -
na gyobb mennyi ség ben (9 pél -
dány) már Ba la tonaka li tér sé -
gé ben fog ták. Ugyanak kor, a
leg gyor sab ban ván dor ló hal cí -
met a te le pí tést kö ve tô ki len ce -
dik na pon Ba la tonaka rattyán (!)
ki fo gott ponty nyer te el, amely
azon ban egyelô re egy ben az
egyet len olyan pél dány is volt,
amely a ti ha nyi szo ros tól ke let -
re ke rült elô.
2004–2006-ban ja nuár tól–

már ciu sig je lölt pon tyot nem
fog tak (de 2007 ja nuár já ban két
pél dány ról már van hí rünk!). Az
összeg zett ada tok alap ján, áp ri -
lis–má jus fo lya mán a vissza fo -
gá sok szá ma ma gas volt, a nyár
fo lya mán csök kent a je lölt ha lak

fo gá sa, majd szep tem ber és fô -
leg ok tó ber hó nap ban is mét nö -
ve ke dett a vissza fo gás. A nyá  ri
hó na pok hoz vi szo nyít va no vem -
ber és de cem ber fo lya mán lát -
szó lag alig volt ki sebb a vissza -
fo gott ha lak szá ma (2. táb lá zat)
a 2006. év fo lya mán.

Fo gas sül lô

A 2004. már cius 31-én Fo -
nyód nál ki he lye zett 500 hal ból
34-rôl (6,8%) kap tunk vissza jel -
zést (1. táb lá zat és 2. áb ra).
A legel sô fo gás 71, míg a
legutób bi 982 nap múl va kö vet -
ke zett be. A te le pí tést kö ve tô
elsô sze zon ban 16 (47,1%), míg
a má so dik és har ma dik sze zon -
ban 9–9 (26,5–26,5%) pél dány
ke rült vissza fo gás ra. Az összes
vissza jel zés a tó Ti hany tól nyu -
gat ra esô ré szé rôl szár ma zott,
azaz a Fo nyó don ki he lye zett ha -
lak há rom év el tel té vel sem
men tek át a ti ha nyi szo ro son.
A te le pí tés he lyé tôl leg tá vo labb -
ról Ba la ton föld vár ról (84. és 85.
nap), il let ve Ba la tonud va ri ból
(981. nap) kap tunk vissza jel -
zést. A ha lak vissza fo gá sa dön -
tôen a dé li part men tén tör tént,
míg az észa ki part men tén csak

há rom pél dány ke rült ki fo gás -
ra. A szét ván dor lás kor lá to zott
vol tát mu tat ja, az is, hogy az
összes vissza jel zés fe le (17
adat), töb bek kö zött a két leg ké -
sôb bi is, a ki he lye zé si pont ról, a
fo nyó di aka dó ról szár ma zik.
A 2004. no vem ber 25-én Sió -

fok nál ki he lye zett 500 hal ból
53-ról (10,6%) kap tunk vissza -
jel zést. A legel sô vissza fo gás
159, míg a legutób bi 764 nap
múl va kö vet ke zett be. A te le pí -
tést kö ve tô el sô sze zon ban 37
(69,8%), míg a má so dik ban 16
(30,2%) pél dány ke rült vissza -
fo gás ra. A vissza fo gá sok na -
gyob bik ré sze ugyan a sió fo ki
me den cé ben kö vet ke zett be, de
a vissza fo gott egye dek kö zel ne -
gye de (13 pél dány) a tó kö zép -
sô, il let ve nyu ga ti me den cé jé -
bôl ke rült elô. A leg tá vo labb ra
ván do rolt egyed a Nyu ga ti öv -
csa tor na 5. fo lyam ki lo mé te ré -
nél ke rült elô a ki he lye zés tôl
szá mí tott 220. na pon. A ti ha nyi
fél szi get tôl nyu gat ra esô te rü le -
te ken a vissza fo gás ez eset ben
is fô ként a dé li part men tén kö -
vet ke zett be. A te le pí tés he lyé -
tôl va ló nagy tá vol ság el le né re a
fo nyó di aka dó kon e cso port ból

pp. 98–108.

2. táb lá zat: A vissza fo gá sok sze zo ná lis és év sza kos megosz lá sa.

Ponty Fo gas sül lô

2004 2005 2006 össze sen 2004 2005 2006 össze sen

Ja nuár 0 0 0 0 0 0 0
Feb ruár 0 0 0 0 0 0 0
Már cius 0 0 0 0 0 0 0
Áp ri lis 2 8 13 23 0 0 0 0
Má jus 1 11 12 24 0 10 3 13
Jú nius 0 4 12 16 4 3 5 1
Jú lius 1 8 9 18 3 4 4 11
Au gusz tus 1 4 3 8 6 6 6 18
Szep tem ber 2 2 13 17 1 9 2 12
Ok tó ber 0 3 26 29 2 8 2 12
No vem ber 0 0 13 13 0 6 2 8
De cem ber 0 0 5 5 0 1 9 10

Össze sen 7 40 106 153 16 47 33 96
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is relatíve sok pél dány, szám
sze rint hat, ke rült elô. A sió fo ki
me den cé ben fo gott pél dá nyok
elosz lá sa vi szont lé nye gé ben a
me den ce tel jes part vo nal men -
tén egyen le tes volt (2. áb ra).
A 2005. no vem ber 16-án

Keszt hely nél vég zett te le pí tés -
bôl (500 egyed) ez idáig csak 8
je let (1,6%) kap tunk vissza. Ez
messze el ma rad a fo nyó di és a
sió fo ki te le pí té sek bôl ka pott el -
sô évi vissza jel zé sek szá má tól
amely 16, il let ve 37 volt. Az ed -
di gi vissza fo gá sok mind a tó Ti -
hany tól nyu gat ra esô, és egy ki -
vé te lé vel a dé li part men ti te rü -
le tek rôl szár maz tak.
A 2006. de cem ber 6-i keszt -

he lyi ki he lye zés bôl (500 egyed)
ez idáig egy ba la ton má ria für dôi
pél dány ról van hí rünk.
Ja nuár és áp ri lis kö zöt ti idô -

szak ból je lölt fo gas sül lô fo gá sá -
ról nincs hí rünk. Ugyanak kor,
má jus tól de cem be rig a fo gas -
sül lôk vissza fo gá sa meg le he tô -
sen egyen le tes volt (8–13 pél -
dány ha von ta), le szá mít va az
au gusz tu si ma ga sabb ér té ket
(18 pél dány) (2. táb lá zat).

A ki he lye zé si tö meg ha tá sa 
a vissza fo gás ra

Az összes je lölt ponty, il let ve
fo gas sül lô ada tait össze von tan
ke zel ve (a 2006 ôszi je lö lé se ket
e te kin tet ben még nem vet tük
fi gye lem be) megál la pít ha tó,
hogy a vissza jel zett ha lak ki he -
lye zés ko ri mé re te na gyobb
mint a ki he lye zett ál lo mány át -
lag tö me ge. Vagyis a na gyobb
mé ret nél te le pí tett ha la kat fog -
ták in kább vissza a hor gá szok.
Ez a ponty ese té ben azt je len ti,
hogy míg a ki he lye zett ha lak át -
lag tö me ge 391 g, ad dig a vissza -
fo got tak te le pí tés ko ri át lag tö -
me ge 485 g volt (t-próba,

d.f.=136, p<0,001). Fo gas sül lô -
nél ugyanezen ada tok 202 g, il -
let ve 319 g vol tak (t-próba,
d.f.=98, p<0,001).
A 3. áb rán jól lát ha tó, hogy

amíg a 300 g alat ti tö meg gel te -
le pí tett pon tyok vissza jel zé si
ará nya 5% alat ti, ad dig az
500–600 g-os pél dá nyo ké már
10% fe let ti, míg a 700–800 g-os
pél dá nyo ké 15–20% is le het. E
szám ada tok ráadá sul a 2006.
ôszi te le pí tés vissza fo gá si ada -

tait még nem is tar tal maz zák,
ame lyek pe dig már az ok tó -
ber–de cem be ri vissza jel zé sek
alap ján is ar ra utal nak, hogy az
1000 g kö rü li mé ret nél ki he lye -
zett ha lak vissza jel zé si ará nya
még akár en nél is ma ga sabb le -
het. Ugyanak kor, 150 g alat ti tö -
meg gel te le pí tett pon tyok ról
(119 db) egyet len vissza jel zést
sem kap tunk. A 100 g alat ti tö -
meg gel ki he lye zett fo gas sül lôk -
rôl (111 db) vissza jel zést még
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2. áb ra: A je lölt fo gas sül lôk vissza fo gá sá nak hely szí nei a te le pí tés tôl
el telt idô függ vé nyé ben

Zánka

Tihany

Balatonszemes

Balatonf_zfQ

Fonyód

Keszthely

Siófok

Za la
folyó

Siócsator na

jelölt halak kihelyezése

71, 335, 323, 
325, 326, 326, 
333, 347, 384, 
208, 426, 466, 
533, 806, 830, 
982, 982

545, 
952

90, 354, 
859

333

97, 422, 530, 
544, 589, 807

84, 85

425

2004. március 33.-i telepítés
(visszajelzési arány 34/500)

545,a visszafogás helye és a 
telepítéstQl eltelt napok 
száma

873

983
Zánka

Tihany

Balatonszemes

Balatonfûzfô

Fonyód

Keszthely

Siófok

Za la
folyó

Siócsator na

jelölt halak kihelyezése

71, 335, 323, 
325, 326, 326, 
333, 347, 384, 
208, 426, 466, 
533, 806, 830, 
982, 982

545, 
952

90, 354, 
859

333

97, 422, 530, 
544, 589, 807

84, 85

425

2004. március 33.-i telepítés
(visszajelzési arány 34/500)

545,a visszafogás helye és a 
telepítéstôl eltelt napok 
száma

545,a visszafogás helye és a 
telepítést l eltelt napok 
száma

873

983

Zánka

Tihany

Balatonszemes

Balatonf_zfQ

Fonyód

Keszthely

Siófok

Za la
folyó

jelölt halak kihelyezése

368

235, 253, 
282, 634, 
674

337, 324, 
347, 740

368, 
696

159, 363, 368, 
379, 394, 336,  
332, 355, 625

243, 267, 
275, 305, 
395, 576, 
740

307, 332

2004. november 25.-i telepítés
(visszajelzési arány 53/500)

545,a visszafogás helye és a 
telepítéstQl eltelt idQ(nap)

384, 385, 254, 
273, 307, 332, 
334, 324, 523, 
546, 694

230

346

233, 283, 306, 
573, 582, 764

548, 645

220
(Nyugati övcs. 5 fkm!)

603

Zánka

Tihany

Balatonszemes

Balatonfûzfô

Fonyód

Keszthely

Siófok

Za la
folyó

jelölt halak kihelyezése

368

235, 253, 
282, 634, 
674

337, 324, 
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379, 394, 336,  
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243, 267, 
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2004. november 25.-i telepítés
(visszajelzési arány 53/500)
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telepítéstôl eltelt idô(nap)

384, 385, 254, 
273, 307, 332, 
334, 324, 523, 
546, 694

230

346

233, 283, 306, 
573, 582, 764

548, 645

220
(Nyugati övcs. 5 fkm!)

603

 
 

2. ábra: A jelölt fogassüll Qk visszafogásának helyszínei a telepítést Ql eltelt id Q 
függvényében.  
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szin tén nem kap tunk. Az
100–200 g-os pél dá nyok ról a
vissza jel zés ará nya 2,5–5%, a
200–250 g-os pél dá nyok ról
10%, a 250–600 g-os pél dá nyok -
ról 15–17%, míg a 600 g fe let -
tiek rôl 24% je len ál lás sze rint.

Nö ve ke dés

Ponty

A ki he lye zett pon tyok nö ve -
ke dé sét a 2004. no vem ber 3-i és
a 2006. áp ri lis 19-i ba la ton sze -
me si je lö lé sek bôl szár ma zó ha -
lak alap ján vizs gál tuk, e ha lak -
ból állt ren del ke zés re meg fe le -
lô szá mú adat, il let ve e ha lak
ese té ben már a tó ban el töl tött
idô is elég nagy volt.
A 2004. no vem ber 3-án ki he -

lye zett pon tyok kö zül 44 egyed -
nél kap tunk meg fe le lô vissza -
jel zést a fo gás kor meg fi gyelt tö -
me get il le tôen. A te le pí tett ha -
lak át la gos nö ve ke dé si pá lyá ját
ex po nen ciá lis gör be il lesz té sé -
vel tud tuk leg job ban kö ze lí ti.
Az át la got te kint ve így azt kap -
tuk, hogy a 481 g (min.–max.:
180–752 g) át lag tö me gû ki he -
lye zett ál lo mány (a vissza jel zett
pél dá nyo kat te kint ve) egye dei a
kö vet ke zô sze zon vé gé re, 2005.
ok tó ber 31., át la go san 1080 g
(95% kon fi den cia in ter val lum:
872–1336 g), míg két sze zon
múl va, 2006. ok tó ber 31., 2565 g
(95% CI: 1821–3614 g) tö me gû -
re nö ve ked tek. Te kin tet tel
azon  ban, hogy a ki he lye zett ál -
lo mány már ele ve je len tôs mé -
ret be li szó rást mu ta tott, mé ret -
cso por ton ként is igye kez tünk a
vár ha tó nö ve ke dést be csül ni.
Ezek sze rint, a 200–400 g-os, il -
let ve 400–600 g-os ki he lye zett
pon tyok az el sô sze zon vé gé re
792 g (95% CI: 636–988 g), il let -
ve 1227 g (95% CI: 969–1550 g),
míg a má so dik sze zon vé gé re

1882 g (95% CI: 1333–2672 g),
il let ve 3135g (95% CI: 2139–4570
g) át lag tö me get ér het tek el. A
600–800 g tö meg gel ki he lye zett
pél dá nyok ból mindössze hét pél -
dány ról kap tunk vissza jel zést,
így itt a nö ve ke dé si ütem becs lé -
se már na gyon bi zony ta lan
(4. áb ra).
A 2006. áp ri lis 19-én ki he lye -

zett pon tyok kö zül 43 egyed nél
kap tunk a tö meg ala ku lá sá ról
meg fe le lô ada tot. A 492 g
(min.–max.: 206–918 g) át lag tö -
meg gel ki he lye zett ál lo mány
egye dei nek át lag tö me ge az el sô
sze zon vé gé re, 2006. ok tó ber
31., 1980 g (95% CI: 1355–2887
g) lett. Ér de kes vi szont, hogy az

egyes mé ret cso por tok sze zon -
vé gi mé re te alig kü lön bö zött.
A 200–400 g-os ki he lye zett pél -
dá nyok a sze zon vé gé re át la go -
san 1930 g (95% CI: 1120–3665
g), míg a 400–600 g-os, il let ve
600–800 g-os tö meg gel ki he lye -
zett pél dá nyok át la go san 1995 g
(95% CI: 1580–2523 g), il let ve
2288 g (95% CI: 1639–3195 g)
tö me get ér tek el (4. áb ra).

Fogassüllô

A fo gas sül lôk nö ve ke dé sét
szin tén két te le pí tés so rán tud -
tuk vizs gál ni. A 100–300 g tö me -
gû ki he lye zett sül lôk a 2004.
már cius 31-i fo nyó di te le pí tést
kö ve tô el sô sze zon vé gé re,

pp. 98–108.

3. áb ra: A je lölt pon tyok és fo gas sül lôk vissza jel zé si ará nyá nak 
ala ku lá sa a ki he lye zé si tö meg függ vé nyé ben
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3. ábra: A jelölt pontyok és fogassüllQk visszajelzési arányának alakulása a kihelyezési 
tömeg függvényében. 
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2004. ok tó ber 31., 289 g (95%
CI: 237–352 g), két sze zon múl -
va 521 g (95% CI: 381–714 g),
míg há rom sze zon el tel té vel
941 g (95% CI: 612–1448 g) át -
lag tö me get ér tek el. Ugyanezen
mé re tû sül lôk a 2004. no vem -
ber 25-i sió fo ki te le pí tést kö ve tô
el sô sze zon vé gé re 318 g (95%
CI: 269–375 g), míg a má so dik
sze zon vé gé re 509 g (95% CI:
394–657 g) át lag tö me get ér tek
el. Na gyobb mé ret nél ki he lye -
zett pél dá nyok nö ve ke dé sét a
jel lem zôen kis egyed szám és a
gyors vissza fo gás miatt csak a
2004. no vem ber 25-i te le pí tés -
bôl tud tuk vizs gál ni. Itt a 494 g
(min.–max.: 300–640 g) át lag tö -
me gû te le pí tett pél dá nyok egy

év múl va 702 g (95% CI:
529–932 g), míg két év múl va
1072 g (95% CI: 673–1713 g) át -
la gos tö me get ér tek el (5. áb ra).

A be je len tett test hossz 
és test tö meg ada tok 

meg bíz ha tó sá ga a fog ha tó
mé ret hez kö ze li pon tyok nál

2006 vé gé nek eny he idô já rá -
sa az ok tó ber ben ki he lye zett,
dön  tôen fog ha tó mé re tû pon -
tyok gyors vissza fo gá sát ered -
mé nyez te. Mint hogy a hû vös,
10–15 °C-os víz hô mér sék let
miatt a ha lak nö ve ke dé se cse -
kély le he tett, így le he tô ség nyílt
az ál ta lunk és a hor gá szok ál tal
mért/be csült mé ret ada tok ösz -

sze  ve té sé re. A szá mí tá sok ban a
te le pí tést kö ve tô 12 na pon be lül
vissza fo gott 21 ha lat von tuk be.
Test hossz ada tot mind a 21 hal -
ról kö zöl tek a be je len tôk, míg
tö meg ada tot csak 17 eset ben
ad tak meg.
A be kül dött test hossz ada tok

0–110 mm-rel tér tek el az ál ta -
lunk mért ada tok tól, min den
eset ben po zi tív irány ban. A hor -
gá szok ál tal mért/be csült test -
hossz át la go san így 112%-a
(100–137%) volt az ál ta lunk
mért nek. A hor gá szok 14%-a
mér te azo nos nak (±10 mm),
míg 29%-a cse kély el té rés sel
(±11–20 mm) a hal test hosszát.
38%-ban a mé ré sek 21–50 mm
el té rést mu tat tak, míg az 50
mm-t meg ha la dó el té ré sek ará -
nya 19% volt.
A te le pí tés tôl szá mí tott 12

na pon be lül vissza jel zett test tö -
meg ada tok a ki he lye zés elôtt
mért ada tok hoz ké pest 121–
219%-os ér té ket mu tat tak, ami
215–1350 g pluszt je len tett ha -
lan ként. Az el té ré sek meg osz lá -
sa a kö vet ke zô volt: még el fo -
gad ha tó 120–140%-os tö meg
több let 9 (53%), túl zott 140–
160%-os több let 3 (18%), míg
en nél is na gyobb több let 5
(29%) eset ben for dult elô.

Az ered mé nyek ér té ke lé se

A je lölt ha lak ról jel lem zôen
5–10% volt a vissza jel zé si
arány. A vissza jel zé si arány ed -
dig a leg ma ga sabb a 2006. áp ri -
lis 19-én Ba la ton sze mes nél ki -
he lye zett két nya ras pon tyok nál
volt, 11,4%. Ugyanak kor, ha a
ha lak tó ban ed dig el töl tött ide -
jét is fi gye lem be vesszük, ak kor
a 2006. ok tó ber 17-én Keszt -
hely nél ki he lye zett 912 g át lag -
tö me gû, há rom nya ras pon tyok -
nál ed dig ka pott 8%-os vissza -

pp. 98–108.

4. áb ra: A je lölt pon tyok nö ve ke dé se a Ba la ton ban ki he lye zé si mé ret
függ vé nyé ben. Szag ga tott vo nal lal a nö ve ke dé si gör bék 

95% kon fi den cia ha tá rait je löl tük
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4. ·bra : A jelˆlt pontyok nˆvekedÈse a Balatonban kihelyezÈsi mÈret f¸ggvÈnyÈben. 
Szaggatott vonallal a nˆvekedÈsi gˆrbÈk 95% konfidencia hat·rait jelˆlt¸k . 
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jel zé si arány te kint he tô a leg -
ma ga sabb nak. A fo gas sül lô nél
a vissza jel zé si arány a két el sô
te le pí tés re vo nat ko zóan a pon-
ty nál meg fi gyelt arány hoz ha -
son ló volt. Ugyanak kor, ezen
5–10%-os vissza jel zé si arány
eléré sé hez a 100–300 g tö me gû
ki he lye zett fo gas sül lôk ese té -
ben több idô re van szük ség. En -
nek oka, hogy a fo gas sül lô egy -
fe lôl las sabb nö ve ke dé sû, más -
fe lôl, pe dig, hogy a ki he lye zett
pon tyok a szo ká sos hor gá sza ti
mód sze rek kel már fog ha tóak
(még ha mé re ten alu liak is),
míg a sül lôk ese té ben en nek
eléré sé hez is to váb bi nö ve ke -
dés szük sé ges.
A vissza fo gá si va ló szí nû sé -

gek alap ján egyér tel mû, hogy a
ki he lye zés ko ri tö meg alap ve -
tôen be fo lyá sol ja a ha lak ké sôb -
bi vissza fog ha tó sá gát. Fi gye -
lem re mél tó, hogy 150 g alat ti
tö meg gel ki he lye zett ponty ról,
il let ve 100 g alat ti tö meg gel ki -
he lye zett fo gas sül lô rôl ez idáig
még egyet len vissza jel zést sem
kap tunk. 5% fe let ti vissza jel zés
a ponty ese té ben 250 g, míg fo -
gas sül lô nél 150 g fe let ti te le pí -
tés ko ri tö meg fe lett vár ha tó.
Ugyanak kor, a vissza jel zé si
arány a 700 g fe let ti pon tyok és
a 600 g fe let ti fo gas sül lôk ese té -
ben meg ha lad hat ja a 20%-ot is.
A ki he lye zé si tö meg és a vissza -
fo gá si va ló szí nû ség kö zöt ti igen
szo ros össze füg gés mö gött több
okot is sejt he tünk. A leg fon to -
sabb té nye zô min den bi zonnyal
az, hogy a na gyobb tö meg gel
ki he lye zett ha lak nak jobb a
túlélé se. Az, hogy na gyon kis
tö meg gel ki he lye zett ponty és
fo gas sül lô nem ke rült vissza -
fo gás ra min den kép pen ko -
moly fi gyel mez te tô jel, amely -
nek ta nul ság gal kell szol gál -
nia szá munk ra a jö vô be ni hal -

te le pí té sek ter ve zé se so rán.
A meg fi gyelt trend kiala ku lá sá -
ban ugyanak kor ter mé sze te sen
sze re pet ját szik az is, hogy a ki -
sebb hal ké sôbb vá lik fog ha tó -
vá, így azok vissza fo gá sa csak
hosszabb vizs gá la ti pe rió dus el -
tel té vel vá lik tel jes sé. En nek je -
len tô sé ge azon ban ki sebb, hi -
szen a be je len té se ket mé re ten
alu li ha lak ról is vár tuk, és kap -
tuk is szép szám mal, il let ve az
elôb bi, a túlélés sze re pé re vo -
nat ko zó fel té te le zést erô sí ti az a
tény is, hogy az el sô, 2003 no -
vem be ré ben vég zett je lö lés
ese tén, ami kor jel lem zôen igen
kis mé re tû pon tyok ke rül tek ki -
he lye zés re, az azóta el telt há -
rom év el le né re is csak 0,8% a
vissza jel zé si arány. Ez utób bi
je lö lés so rán ráadá sul az el sô
ta vaszt kö ve tôen több vissza jel -
zést már nem kap tuk, ami min -
den kép pen a na gyon gyen ge
túlélés re utal. Meg fi gye lé seink
alap ján a 2003. ôszén te le pí tett,
ak kor még egész sé ges pon tyok

kö zött 2004. ta va szán (a Ba la -
ton ban) na gyon ma gas, 60–70%,
volt a fe ké lyes meg be te ge dés
elô for du lá sa, amely ma gya ráz -
hat ja ezt az igen ala csony vis-
sza fo gá si arányt a je lölt ál lo -
mány nál is. Az azo nos át lag tö -
me gû és ha son ló mé ret elosz lá -
sú 2004. ôszén és 2006. ta va -
szán Ba la ton sze mes nél ki he lye -
zett ponty ál lo mány ról a vissza -
jel zé si arány is ha son ló, 9,5% és
11,4% volt. A há rom nya ras ha -
lak kal vég zett 2006. ôszi te le pí -
tés ed di gi ered mé nyei pe dig
na gyon ma gas vissza fo gá si
arányt ve tí te nek elô re.
A vissza fo gá sok idô be ni ka -

rak te risz ti ká ja azt mu tat ja,
hogy ponty nál a te le pí tést kö ve -
tô hor gá sza ti sze zon ban ke rül a
leg több hal vissza fo gás ra, míg a
má so dik sze zon ban en nek már
csak a ne gye de vár ha tó. A 2004.
évi je lö lé sek so rán a fo gas sül lô -
nél szin tén a te le pí tést kö ve tô
el sô hor gá sza ti sze zon ban volt a
leg ma ga sabb a vissza jel zé sek

pp. 98–108.

5. áb ra: A je lölt fo gas sül lôk nö ve ke dé se a Ba la ton ban a ki he lye zé si
mé ret függ vé nyé ben. Szag ga tott vo nal lal a nö ve ke dé si gör bék 
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5. ·bra : A jelˆlt fogass¸ll  k nˆvekedÈse a Balatonban a kihelyezÈsi mÈret f¸ggvÈnyÈben. 
Szaggatott vonallal a nˆvekedÈsi gˆrbÈk 95% konfidencia hat·rait jelˆlt¸k . 
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szá ma, ám itt a má so dik sze zon
fo lya mán ki sebb a csök ke nés,
az el sô év hez ké pest fe le annyi
vissza jel zés volt. Ke vés bé in ten -
zí ven hor gá szott ha lak kal, mint
pél dául a com pó (BODÓ ÉS

SPECZIÁR 2006) és a ba lin (nem
pub li kált ada tok), vég zett je lö -
lé sek ta pasz ta la tai ezen ered -
mé nyek kel szem ben azt mu tat -
ták, hogy a te le pí tést kö ve tô
évek ben so káig ha son ló le het
az éven te vissza fo gott ha lak
szá ma, sôt vissza fo gá sok ra még
6–8 év multával is szá mít ha -
tunk. Így pél dául az 1998-ban
ki he lye zett je lölt ba li nok kö zül
2003-ban 3, 2004-ben 4, 2005-
ben 10 (!) és még 2006-ban is 4
hal vissza fo gá sát je lez ték a hor -
gá szok.
A vissza fo gá sá nak év sza kos

megosz lá sa alap ján a fo gas sül lô
ál lo mány hor gá sza ti ter helt sé -
ge vi szony lag egyen le tes le het
má jus és de cem ber kö zött.
Vagyis, ha a sül lô re hor gá szók
szá ma vál to zik is ezen idô alatt,
ez a ha vi sül lô fo gá sok ban nem
mu tat ko zik meg mar kán san.
A ja nuár és áp ri lis kö zöt ti idô -
szak ra vo nat ko zó vissza jel zé -
sek hiá nyá nak ma gya rá za ta
egy fe lôl a már cius tól áp ri li sig
tar tó ti lal mi idô szak, más fe lôl
pe dig az, hogy a vizs gált évek -
ben ja nuár és feb ruár fo lya mán
dön tôen jég volt a ta von.
A ponty ese té ben a vissza fo -

gá sok egyér tel mûen a te le pí té -
se ket kö ve tô el sô egy-két olyan
hó nap ban vol tak a leg ma ga sab -
bak, ami kor a víz hô mér sék let
meg ha lad ta a 10–15 °C-t. Azaz
ha az ôszi te le pí tés nél még me -
leg a víz ak kor azon nal (2006),
míg ha már hi deg a víz ak kor
csak ta vasszal (2004), il let ve ta -
va szi te le pí tés nél is azon nal
kez dô dik meg a ha lak fo gá sa.
A nagy ará nyú ta va szi vissza fo -

gá sok jel zik ugyanak kor azt is,
hogy a faj la gos fo gá si ti la lom
felol dá sa a Ba la to non a ponty ál -
lo mány igen ma gas, idô elôt ti
(értsd, fris sen te le pí tett mé re -
ten alu li ha lak nagy ará nyú fo -
gá sa) hor gá sza ti ter he lé sét is
ma ga után von ja.
A te le pí tett ponty mé re té tôl

füg get le nül ha mar szétosz lik a
tó tel jes part men ti zó ná já ban.
Ké sô ôszi te le pí tés so rán ez a
szétosz lás a té len meg tör té nik,
így ta vasszal a ha lak vissza fo gá -
sa már egyen le tes a tó tel jes
part vo na la men tén. Ta va szi te -
le pí tés so rán a ha lak egy ré sze
még a te le pí tés he lyén ho rog ra
ke rül rö vid idôn be lül, ám egy
hó nap alatt az ál lo mány ez eset -
ben is a tó je len tôs ré szén szét -
ter jed. Ezen ered mé nyek tel je -
sen az 1996 áp ri li sá ban Fo nyód -
nál ki he lye zett há rom nya -
ras pon tyok nál meg fi gyel tek kel
(TÖLG ÉS MTÁRSAI 1997). Ko ra
ôszi te le pí tés so rán a ta va szi hoz
ha son ló hely zet tel szá mol ha -
tunk. Ezek alap ján, a tavasztól-
ôszig ter je dô idô szak ban cél -
sze rû a ponty te le pí té se ket ki -
sebb rész le tek ben szét szór va,
eset leg a frek ven tált hor gász -
he lyek tôl kis sé tá vo labb vé -
gez ni, míg ké sô ôsszel er re
már nincs szük ség, ilyen kor
nyu god tan le het kon cent rál -
tan is vé gez ni a te le pí té se ket.
A fo gas sül lô ván dor lá sa las -

sabb nak és kor lá to zot tabb nak
tû nik, mint a pon tyé. A Fo nyó -
don és Keszt hely nél vég zett te -
le pí té sek bôl a ti ha nyi szo ros tól
ke let re ez idáig még egyet len
pél dány sem ke rült elô. Ugyan -
ak kor, a Sió fo kon te le pí tet tek
kö zül is csak vi szony lag ke vés
ván do rolt át a szo ro son. To váb -
bi ér de kes ség, hogy a ti ha nyi
szo ros tól nyu gat ra esô tó ré szen
a fo gá sok a dé li part men tén

kon cent rá lód tak, és a leg több
je lölt sül lô a fo nyó di aka dó kon
ke rült ho rog ra. A sül lô fo gá sok
megosz lá sá ban je len tôs sze re -
pe le het an nak is, hogy e hal faj
hor gá sza ta nem egyen le tes
elosz lá sú a tó te rü le tén. Az el -
ter je dés szem pont já ból a ta va -
szi és ôszi te le pí tés kö zött je len -
tôs kü lönb sé get nem ta lál tunk.
A sió fo ki te le pí tés ma ga sabb
vissza jel zé si ará nyá ban in kább
a je lölt ha lak na gyobb át lag tö -
me ge és a tér ség ma ga sabb
hor gász lét szá ma játsz ha tott
sze re pet. A sül lô te le pí té sek -
nél, az idô szak tól füg get le nül
ja va sol ha tó a ha lak nak a tó
hossz ten ge lyen men tén négy-
öt pon ton tör té nô ki he lye zé se
az egyen le tes elosz lás biz to sí -
tá sá hoz.
A Ba la ton sze mes nél ki he lye -

zett pon tyok nö ve ke dé se na -
gyon kü lön bö zött a 2004. ôszi és
a 2006. ta va szi te le pí té sek so -
rán. Az azo nos te le pí té si át lag -
tö me gû ha lak egy sze zon alatt
kö zel két szer ak ko rá ra nôt tek a
2006. évi vizs gá lat kor, mint az
elô zô al ka lom mal. A nagy nö ve -
ke dés be li kü lönb ség fel té te le -
zett okai le het nek: 1.) az el sô
kí sér let so rán ké sô ôsszel let tek
ki he lyez ve a ha lak, ami kor is a
hi deg víz ben tar ta lé kaik ból él ve
nagy utat jár tak be; 2.) az el sô
kí sér let el sô sze zon já ban a nö -
ve ke dés szem pont já ból fon tos
víz hô mér sék le ti in di ká tor, a 10
°C fe let ti hô mér sék let összeg
csak 1757 °C volt, szem ben a
2006. évi 1864 °C-vel; 3.) 2006-
ban a tó át la gos víz ál lá sa a nö -
ve ke dé si sze zon alatt 109 cm
volt, szem ben a 2005. évi 101
cm-rel, azaz 2006-ban ked ve -
zôb bek le het tek a par ti sáv ban
az élet fel té te lek. Mindezen ösz -
sze  füg gé sek bi zo nyí tá sa per sze
egyelô re nem le het sé ges. A nö -
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ve ke dés be li kü lönb sé gek re jel -
lem zô to váb bá, hogy a 2004
ôszén te le pí tett egye dek 2006
vé gé re mindössze ugyanazt a
tö me get ér ték el, mint, ame lyet
a 2006 ta va szán te le pí tet tek. Az
1996 ta va szán ki he lye zett 868 g
át lag tö me gû pon tyok el sô sze -
zon vé gé re (1996. ok tó ber 31.)
be csült át lag tö me ge a TÖLG ÉS

MTÁRSAI (1997) ál tal kö zölt
össze füg gés alap ján 2467 g. Ez
vi szony lag jól egy be vág mind a
2004 ôszén ki he lye zett 200–600
g-os ha lak több sé gé nek má so -
dik (2006.) évi nö ve ke dé sé vel,
mind a 2006 ta va szán ki he lye -
zett 600–800 g-os pél dá nyok el -
sô évi nö ve ke dé sé vel. El lent -
mon dá so sak ered mé nyeink vi -
szont ab ból a szem pont ból,
hogy mi lyen kü lönb sé gek le -
het nek az el té rô mé ret nél te le -
pí tett ha lak nö ve ke dé sé ben.
Amíg ugyanis a 2004. évi te le pí -
tés so rán a 400–600 g-os tö meg -
gel ki he lye zett ha lak jó val na -
gyobb mé re tet ér tek el az el sô
két sze zon fo lya mán, mint a ki -
sebb 200–400 g-os te le pí té sû
tár saik, ad dig a 2006. évi vizs -
gá lat so rán a 200–800 g-os mé -
ret tar to má nyon be lül a ha lak év
vé gé re össze nô ve egy sé ge sen
2000 g kö rü li tö me get ér tek el.
A ba la to ni pon tyok pik kely vizs -
gá la tán ala pu ló nö ve ke dé si
gör be (TÖLG ÉS MTÁRSAI, 1997)
300 g tö me gû ha lak ese té ben
954 g, 500 g tö me gû ha lak ese -
té ben 1329 g, míg 700 g tö me gû
ha lak ese té ben 1670 g tö me get
jó sol egy sze zon el tel té vel,
amely ada tok a 2004. év ôszén
te le pí tett pél dá nyok nö ve ke dé -
sé hez áll nak kö ze lebb, míg a
2006. év ta va szán te le pí tet tek
pél dá nyok en nél jó val na gyobb -
ra nôt tek.
A két ba la ton sze me si ponty -

je lö lés alap ján összes sé gé ben

az lát szik, hogy a ki he lye zett
két nya ras pon tyok nö ve ke dé se
na gyon füg gött a ki he lye zés
ide jé tôl, ugyanak kor, a 200–800
g-os tar to má nyon be lül, csak
ki sebb rész ben füg gött a ki he -
lye zés ko ri tö meg tôl. A két je lö -
lés ada tai alap ján azon ban
nem dönt he tô el egyér tel -
mûen, hogy a nö ve ke dést a
ki he lye zés év sza ka – azaz,
hogy ôsszel, vagy ta vasszal te -
le pí tet tünk –, vagy a ki he lye -
zés éve – azaz, hogy az el sô nö -
ve ke dé si sze zon 2005-re, vagy
2006-ra esett – be fo lyá sol hat -
ta-e na gyobb mér ték ben.
A 100–300 g tö meg gel ki he -

lye zett fo gas sül lôk nö ve ke dé se
a 2004. ta va szi és ôszi ki he lye -
zé sek so rán ha son lóan ala kult
az el sô két év fo lya mán. Szin tén
jó egye zést mu ta tott ezen mé -
ret cso port má so dik és har ma -
dik évi nö ve ke dé sé vel a na -
gyobb, 300–640 g-os mé ret nél
ki he lye zett fo gas sül lôk nö ve ke -
dé se. A ka pott ered mé nyek
alap ján a 200 g kö rü li át lag tö -
me gû (100–300 g-os mé ret tar to -
má nyú) pél dá nyok ki he lye zé se -
kor egy év múl va 300 g, két év
múl va 500 g, há rom év múl va
700–900 g kö rü li át lag tö me gû
ál lo mánnyal szá mol ha tunk. Az
1000 g-os tö meg szig ni fi káns
meg ha la dá sa a ne gye dik év ben
vár ha tó. Ezen ered mé nyek
szin te tö ké le te sen egy be vág nak
a legutób bi pik kely vizs gá la tok
ered mé nyei vel (BÍ RÓ 1997, BÍ RÓ
ÉS MTÁRSAI 1998), mi sze rint a
Ba la ton ban, a dön tôen ter mé -
sze tes sza po ru lat ból szár ma zó
fo gas sül lô át la gos nö ve ke dé se
az el sô hat év so rán 4.1 g, 125 g,
294 g, 520 g, 820 g, 1263 g. Azaz
a te le pí tett és a ter mé sze tes
sza po ru lat ból szár ma zó fo gas -
sül lô nö ve ke dé se azo nos,
annyi kü lönb ség gel, hogy a

te le pí tés so rán az el sô két év -
bôl egyet át hi da lunk.
A hal je lö lé sek azon for má já -

nál, ami kor a hor gá szok tól vár -
juk a vissza fo gást és az adat
szol gál ta tást, ter mé sze tes mó -
don az ered mé nyek meg bíz ha -
tó sá ga ki sebb. Nem le he tünk
biz to sak a kö zölt ada tok, fô ként
a tö meg ada tok, pon tos sá gát il -
le tôen. Egy Ba la ton mé re tû tó
ese té ben azon ban ar ra alig ha
len ne mód, hogy olyan mennyi -
sé gû je lölt ha lat he lyez hes sünk
ki és olyan so kat ha lász has -
sunk, hogy mi ma gunk ér té kel -
he tô ará nyú vissza fo gást ér hes -
sünk el. Az el ter je dés rá dió je -
lek kel tör té nô vizs gá la ta pe dig
több tíz mil liós be ru há zást is
igé nyel ne. A fo gás he lyé re és
ide  jé re vo nat ko zó be je len té se -
ket il le tôen sem mi okunk sem
le het fel té te lez ni, hogy azok
dön tô több sé ge ne len ne pon -
tos. A tö meg re vo nat ko zó ada -
tok pon tos sá ga azon ban vál to -
zó. Vol tak hor gá szok akik lel ke -
sen és pre cí zen mér ték a tö me -
get, vol tak, akik igye kez tek a le -
he tô leg pon to sabb becs lést ad -
ni, il let ve volt né hány nyil ván -
va lóan hely te len adat is. A fog -
ha tó mé ret hez kö ze li mé re tû
pon tyok ese té ben a vissza jel zett
test hossz ada tok még ke zel he tô
mé ré si pon tos ság ról árul kod -
nak. A na gyon kiug ró, szû rést
in do ko ló el té ré sek ará nya ez
eset ben is azon ban kö zel 20%-
nyi volt. A tö meg ada tok pon tos -
sá gá nak vizs gá la ta már né mi -
leg komp li kál tabb, hi szen egy
fris sen te le pí tett, üres be lû hal
már az el sô kiadó táp lál ko zás
so rán is 5–10%-kal nö vel he ti
brut tó test tö me gét (béltarta -
lom). A 12 na pos meg fi gye lé si
in ter val lu mot és az adott kö rül -
mé nye ket fi gye lem be vé ve,
megál la pít hat juk, hogy a hor -
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gá szok fe le erô sen túl be csült
(>140%) tö meg ada tot adott
meg. Ugyanak kor, a fo gas sül lô
ese té ben az egy mást kö ve tô je -
lö lé sek és a pik kely vizs gá la tok
ered mé nyei nek na gyon jó egy -
be csen gé se jobb pon tos sá got
je lez. Szin tén prob lé más le het a
ha lak túlélé sé nek megíté lé se a
vissza jel zé si arány, vagy an nak
vál to zá sai alap ján. Ugyanis,
ese ten ként ma ga a je lö lés is
ked ve zôt le nül be fo lyá sol hat ja a
hal túlélé sét, vagy a ha lak egy
ré sze el ve szít he ti a je let. A jel -
vesz tés egyes fa jok nál egy év
el tel té vel 10–25% is le het
(EBENER ÉS COPES 1982,
MUONEKE 1992). Szin tén kér dés,
hogy a je lölt ha lat fo gó hor gá -
szok hány szá za lé ka je len ti be a
fo gást? Ugyanak kor, több egy -
más után ha son ló mó don vég -
zett je lö lé ses vizs gá lat so rán e
té nye zôk töb bé-ke vés bé ál lan -
dó nak te kint he tôk, így a túlélést
be fo lyá so ló tren dek re vo nat ko -
zóan az ered mé nyek kel lôen in -
for ma tí vak. A be je len té se ken
ala pu ló ered mé nyek ér té ke lé se
és fel hasz ná lá sa so rán azon ban
fel tét le nül tisz tá ban kell len -
nünk azok kor lá tai val.
A vizs gá la tok je len köz le -

mény megírá sá val ter mé sze te -
sen nem zá rul tak le. A je lölt ha -
lak ról az ada to kat to vább ra is
vár juk és fo lya ma to san ér té -
keljük.

Kö szö net nyil vá ní tás

Kö szö net tel tar to zunk Kiss
György Ká roly nak, a BH Zrt el -
nök-ve zér igaz ga tó já nak mun -
kánk tá mo ga tá sáért, kö szön jük
Pes ti Jó zsef nek a je lö lé sek so rán

nyúj tott se gít sé gét, il let ve a leg -
na gyobb kö szö net tel ter mé sze -
te sen azon hor gá szok nak és ha -
lá szok nak tar to zunk, akik vet -
ték a fá rad sá got és eljutatták
szá munk ra az ál ta luk fo gott je -
lölt ha lak ada tait. A 2005. évi fo -
gas sül lô je lö lé sek az FVM Hal -
gaz dál ko dá si Alap já nak tá mo -
ga tá sá val foly tak.

SPREADING, GROWTH 
AND RECAPTURE 

OF STOCKED COMMON
CARP 

(CYPRINUS CARPIO)
AND PIKEPERCH 

(SANDER LUCIOPERCA) 
IN LAKE BA LA TON

A. Specziár and 
B. Turcsányi

SUMMARY

During 2004–2006 altogether
2109 two year old common carp
and 2000 mainly one year old
pikeperch were tagged with
Floy anchor tags and stocked to
different regions of Lake Ba la -
ton. Until the end of 2006
anglers and fishermen reported
the recapture of 154 carp and
96 pikeperch. Recaptures indi-
cated that two year old common
carp stocked in the middle of
the 78 km long lake spread over
the whole lake within 30–60
days. Spreading of pikeperch
was less ra pid and more
restricted. Recapture rate
showed a strong positive corre-
lation with the weight at stock-

ing in both spe cies. Growth of
tagged common carp differed
significantly between experi-
ments, while the growth rate of
pikeperch was similar in all
experiments and it also fit ted to
the growth model of independ-
ent scale studies. Suggestions
on timing, distribution and mi -
ni mum fish sizes are presented
for future stockings.
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HALTERMELÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
ÉS TERMÉKTANÁCSA

Legfontosabb tevékenységek

• Vállalkozási tevékenység szervezése, a termelés, a bel- és külkereskedelem területén.
Közremûködés a termékek export értékesítésében.

• A termeléshez szükséges eszközök és anyagok hazai és külföldi beszerzése.

• Szaktanácsadás a tagoknak, halászati, gazdálkodási, környezetvédelmi, állategész-
ségügyi, szervezeti, pénzügyi és jogi kérdésekben.

• Természetes vizeink halállományával kapcsolatos környezet- és természetvédelmi
kérdések vizsgálata, az állománypótlás hatásainak elemzése.

Biológiai alapok

• A Szövetség Dinnyési Ivadéknevelô Tógazdasága saját tenyésztésû, genetikailag
ellenôrzött tükrös és pikkelyes ponty, valamint növényevô halfajok és ragadozó halak
ivadék korosztályait ajánlja tógazdaságok, horgászvizek és természetes vizek népe-
sítéséhez. Az ivadék felneveléséhez technológiát biztosít.

A Szövetség tagja lehet

• Minden halászati tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, valamint ezek
jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetei.

Címünk: HALTERMELÔK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS TERMÉKTANÁCSA
1126 Budapest, Vöröskô u. 4/b

Fotó: Kunkovács László

FISH COOP KFT.
ajánlatai:

Részletes felvilágosítás:

FISH COOP KFT., Csoma Gábor ügyvezetô
5500 Gyomaendrôd, Áchim u. 3/1.

Telefon: 06-30/9952-187 vagy 06-30/9554-569, 06-56/446-016, Telefon/fax: 06-66/386-437

Társaságunk 2007-ben is elôsegíti a tógazdasá-
gok, természetes vizek ivadékolását.

Zsenge és elônevelt csuka-, süllô-, harcsa-,
ponty-, fehér és pettyes busa-, amurivadékot kíná-
lunk megvételre.

Társaságunk igény szerint a zsenge és elônevelt
ivadékot helyszínre szállítja.

Az árak a tavasszal kialakult országos áraknak
megfelelôen megállapodás alapján kerülnek meg-
határozásra.

A FISH COOP KFT. a GALATI „PLASE
PESCARESTI” SA Hálógyár termékeinek kizáróla-
gos magyarországi forgalmazója.

Vállalja:

� hálók (mûanyag),
� kötelek (mûanyag és kender),
� inslégek (mûanyag),
� hálócérnák és kötözôanyagok (mûanyag),
� bálaköztözô zsinórok (mûanyag) rövid határ-

idôvel történô szállítását.

A hálók anyagának vastagsága, színe, szemnagy-
sága, bizonyos határok között a léhés mélysége
és hossza egyedileg megválasztható.

Ugyanígy a kötelek, inslégek, hálócérnák és kötö-
zôanyagok vastagsága és színe a megrendelô
igénye szerint teljesíthetô.
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